Hillerød Forsyning søger administrativ medarbejder til Affald
Brænder du for genanvendelse af affald og grøn omstilling, trives du med den løbende
dialog med kunder, renovations- og driftsmedarbejdere og hands-on opgaver Så er du
måske vores nye kollega.
I Hillerød ser vi affald som fremtidens ressourcer, vi gør hvad vi kan for at gøre det nemt
for borgerne at sortere og bortskaffe affald. Vi er allerede langt, når det handler om
genanvendelse. I Hillerød sorterer alle husstande deres husholdningsaffald i 8 forskellige
affaldstyper og vi arbejder lige nu på at komme i mål med de 10 fraktioner. Vi driver
dagrenovationen i samarbejde med et andet forsyningsselskab. Vi har 12
renovationskøretøjer og ca. 25 medarbejdere er beskæftiget med indsamling af
dagrenovation.
Om stillingen
I Hillerød Forsyning har vi et team, som varetager den daglige drift af dagrenovationsområdet. Teamet, der består af 3 medarbejdere inkl. dig, er velfungerende og der er
gejst og vilje til at samarbejde. Ud over et tæt samarbejde med vores egne
renovationsmedarbejdere og øvrige interessenter i Hillerød Forsyning kommer du også til
at have et tæt samarbejde med Hillerød Kommune.
I teamet håndteres opgaver inden for affaldsområdet så som planlægning af
indsamlingsordninger i henhold til målsætningen i Hillerød Kommunes affaldsplan,
varetagelse af forskellige kampagner på affaldsområdet og implementering af
sorteringsordninger.
Du vil få ansvaret for en vifte af administrative opgaver herunder bl.a.:
•
•
•
•
•

Varetage kundehenvendelser
Dialog med boligforeninger, viceværter og beboerrepræsentanter
Registreringer i Renoweb
Koordinering af driftsopgaver
Diverse administrative opgaver

Derudover vil der være udekørende opgaver, hvorfor det er nødvendigt at du har
almindeligt kørekort.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant kontormæssig uddannelse og så har du en praktisk
tilgang til dine opgaver. Du behersker IT på et solidt brugerniveau, og er vant til at
arbejde med data. Det er en fordel, hvis du har kendskab til RenoWeb og FAS.
Som person udviser du engagement og er resultatorienteret. Du trives med og har en
helhedsorienteret tilgang til opgaverne. Du synes om at arbejde selvstændigt,
systematisk og målrettet. Samtidig er du god til at bevare overblikket uden at miste de
væsentlige detaljer.
Du er imødekommende og sætter pris på og bidrager til et godt socialt arbejdsmiljø i en
organisation med en uformel omgangstone.
Derudover ser vi gerne, at du:
•

Er god til at kommunikere og få forskellige parter til at samarbejde

•
•
•

Er kvalitetsbevidst, effektiv og serviceminded
Er god til at finde løsninger med fokus på, hvad der er bedst for virksomheden
Kan lide at have travlt og fungerer med at have mange bolde i luften

Vi tilbyder
Et spændende job i en visionær og handlingsorienteret virksomhed, der løser
samfundsmæssigt vigtige opgaver og bidrager til den grønne omstilling. Du får en
dynamisk hverdag, og du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får et
bredt arbejdsfællesskab med engagerede kolleger i hele organisationen.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter gældende
overenskomst og med en attraktiv pensionsordning.
En aktiv personaleforening, sundhedsforsikring og frokostordning.
Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være et attraktivt sted at arbejde. Vi har fokus på
en god arbejdskultur, gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder, samt høj
medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde.
Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du syntes jobbet er noget for dig så send din ansøgning med vedhæftet CV og evt.
relevante bilag via Jobindex snarest, da vi løbende tager kandidater ind til samtale.
Yderligere information
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte Fatna Christensen
på telefon 48 23 10 00 mellem kl. 09.00-15.00 eller på mail frc@hfors.dk.
Hillerød Forsyning
Hillerød Forsyning understøtter kundernes sundhed og hverdagsliv, både i dag og i
fremtiden, ved at levere rent vand og varme samt håndtere spildevand og affald på en
miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde.
Vi er en dynamisk multiforsyningsvirksomhed med ca. 170 engagerede medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

