Hillerød Forsyning søger miljøteknologpraktikant
Skal du i gang med den praktiske del af miljøteknologuddannelsen, og har du lyst
til at arbejde med affald inden for den spændende forsyningsverden, så er det
måske dig, vi søger.
Om stillingen
Hillerød Forsyning søger en miljøteknologpraktikant til opgaver primært i Hillerød
Affaldshåndtering A/S, men med mulighed for at komme rundt i flere
forsyningsarter, alt efter interesse. Selskabet er en del af koncernen Hillerød
Forsyning, der holder til på Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød.
Du vil arbejde tæt sammen med forsyningens affaldsplanlæggere og være med i
en omskiftelig hverdag med mange forskellige projekter inden for affaldsområdet.
I 2021 skal vi bl.a. lave kampagne om farligt affald, nyhedsbrev til husstandene i
Hillerød, evaluere på forsøg med sortering i kommunens institutioner og svare på
henvendelser fra vores kunder.
Du vil desuden blive introduceret til de forskellige dele af Hillerød
Affaldshåndtering A/S, som ud over planlægningsafdelingen består af
genbrugsstationen, genbrugshuset, skraldemændene og kundeservice.
Om dig
Vi forestiller os, at du er struktureret og aldrig går på kompromis med kvaliteten
af dit arbejde. Det er en fordel, hvis du er vant til at arbejde med Excel, og hvis
du interesserer dig for og er god til skriftlig kommunikation. Derudover forestiller
vi os, at du:
•
•
•
•

Er initiativrig, effektiv og har en fleksibel tilgang til stillede opgaver
Har et positivt og humoristisk sind og er en god teamplayer
Kan arbejde selvstændigt
Er parat til at tage imod de udfordringer og forandringer, der kan opstå i
en travl hverdag

Vi tilbyder
En ansvarsfuld praktikplads med udfordringer i en visionær og handlingsorienteret
virksomhed.
Du har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får et bredt
arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger.
Fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med ansættelse efter
gældende overenskomst. Den daglige arbejdstid ligger normalt på hverdage i
tidsrummet mandag til torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00.
En arbejdsplads i Klima- og Miljøcentret på Solrødgård, hvor der både fra din
arbejdsplads og fra kantinen (med den gode kantineordning og frugtordning) er
udsigt til skønne grønne arealer.

Vi har i Hillerød Forsyning fokus på at være et attraktivt sted at arbejde. Vi
lægger vægt på, at du som medarbejder i virksomheden føler dig som en del af
et stærkt team, hvor vi sparrer og samarbejder om det faglige, men hvor der
også er god plads til latter og en uhøjtidelig omgangstone – også når der er
travlt.
Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du syntes jobbet er noget for dig så søg via QuickApply. Send gerne din
ansøgning, med vedhæftet CV og relevante bilag snarest, da vi løbende tager
kandidater ind til samtale. Du skal helst kunne tiltræde pr. den 1. februar 2021.
Yderligere information
Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om jobbet kan du kontakte
affaldsplanlægger Sara Klausen i tidsrummet 08.00-11.00 på telefon 48 23 10 00
eller på mail sk@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. 150 engagerede
medarbejdere.
Læs mere om Hillerød Forsyning på www.hillerodforsyning.dk

