Kravprofil, Stadsarkitekt
Vår vision är att vara en plats för att göra skillnad, en plats formad med tanke och omtanke. I det
arbetet är stadsarkitekten en viktig kugge både internt och externt.
Vi söker dig som är öppen för nya idéer och som med lust glädje vill vara med att utveckla Vaggeryds
kommun lika mycket som dig själv. Du har förmågan att entusiasmera och sprida positiv energi.
Arbetsuppgifter
Som stadsarkitekt är du en motor för den fysiska planeringen. Vaggeryds kommun har ett strategiskt
läge i en region som präglas av utveckling, tillväxt och goda kommunikationer och spås av SCB att ha
länets snabbaste befolkningstillväxt de kommande tio åren. En framtid med höghastighetståg och
elektrifierad järnväg som stärker vårt läge i en sammanhållen arbetsmarknadsregion vässar våra
möjligheter som ett attraktivt boendealternativ än mer. Samtidigt värnar vi styrkorna i det som vi
kallar ”Vår lilla stad” – samverkan mellan företag och personer som tillsammans ger ett lokalt utbud
med hög kvalitet.
Att bidra med en långsiktig strategi och syn på hur kommunen kan utvecklas och gestaltas med fokus
på hållbarhet är viktiga delar i uppdraget. Du har en central roll i att se till att de visioner och mål
som beskrivs i kommunens översiktsplan förverkligas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Externt har du en viktig roll att initiera och väcka intresse kring planeringsfrågor genom att föra nära
dialog med invånare, företagare, föreningsliv, myndigheter och andra kommuner. Internt fungerar
stadsarkitekten som stöd och bollplank till kollegor och politik. Det kan gälla gestaltnings- och
utformningsfrågor, granskning av bygglov och tolkning av detaljplaner, rättssäker tillämpning av PBL,
att stödja politiken i formulering av mål, att formulera planers innehåll utifrån politiska ambitioner
och inkomna synpunkter. Du arbetar också operativt med detaljplaneframtagande, främst mer
komplexa och utmanande planuppdrag. I tjänsten ingår inte personalansvar.
Krav på utbildning och erfarenhet
Du som söker ska ha arkitektexamen från teknisk högskola eller likvärdig utbildning. Du ska ha
utbildning i PBL och Miljöbalken.
Det är meriterande om du har erfarenheter av bygglovshantering och planeringsprocessen. Gedigen
erfarenhet från verksamhetsområdet.
Personlighetskrav
Du förväntas ha ett genuint intresse för samhällsplanering.
Du har också lätt för att samarbeta med andra, såväl medarbetare som utomstående.
Du är kommunikativ i tal och skrift.
Du har förmågan att planera och slutföra arbetsuppgifter
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha körkort B.

