söker personal

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab) är ett helägt
kommunalt renhållningsbolag för Klippan, Perstorp och
Örkelljunga kommuner. I upptagningsområdet finns 12 000
abonnenter. Vi finns i Hyllstofta, som ligger halvvägs
mellan Klippan och Perstorp, och är ca 20 anställda med en
budget på ca 55 mkr. Anläggningen är modernt utformad
för att återvinna huvuddelen av avfallet. Vi driver också 7 st
Återvinningscentraler. Läs mer om oss på www.narab.se

Vi söker nu

En vikarie som Renhållningsansvarig
till avfallsanläggningen i Hyllstofta
Vi erbjuder ett utåtriktat och ansvarsfullt arbete i en liten organisation med hög grad av
självständighet. Rollen innebär att hantera frågor inom ett brett område.
Det innebär bl.a. att svara för renhållningsföreskrifterna, avfallsplanen och
renhållningstaxorna. Du är också den som håller i renhållningen och kontakten med vår
entreprenör för insamlingen och kommunernas miljöhanterare. Kan också vara aktuellt med
upphandlingar enligt LOU. Du kommer också att ingå i samarbetsprojekt med syftet att
utveckla avfallshanteringen.
Du arbetar också med kommunikationen till våra intressenter genom vår hemsida, annonser,
egen tidning Kretsloppet och andra informationsblad.
Egenskaper:
Vi söker dig med intresse för miljö- och avfallsfrågor. Du är självständig och
ansvarskännande och anpassningsbar utifrån verksamhetens behov. Du arbetar mycket med
kontakter med kunder, arbetskollegor och övriga externa kontakter och har lätt för att
samarbeta och skapa goda relationer.
Utbildning och erfarenhet.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet från
avfallshantering är meriterande.
Datorvana och B-körkort är ett krav.
Om tjänsten:
Tjänsten är ett vikariat för nuvarande befattningshavare på heltid som går på föräldraledighet
tom 2017-02-15. Du kommer att arbeta parallellt med nuvarande befattningshavare den
första månaden.
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta Andreas Winkler, VD, 073 80
77 600 eller 0435 – 29 654.
Välkommen med din ansökan senast den 22 februari
till per.karlsson@narab.se
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