
 

 

Assistent til Vejebod 
 

AFLD I/S søger en serviceminded og struktureret Assistent til Vejeboden pr. 1. august 2021. 

Vil du være bindeleddet mellem virksomheden og samarbejdspartnerne i en travl hverdag, hvor dagene sjældent er 

ens. Kan du bevare smilet og serviceniveauet, når tingene bliver hektiske. Har du et stærkt administrativt gen, holder 

du overblikket over mange åbne skærmbilleder og videoovervågninger, og har du måske lyst til at styre en drone på 

sigt? Så er det dig vi har brug for.   

AFLD er et fælleskommunalt affaldsselskab, hvor vi varetager en bred vifte af affaldsrelaterede opgaver for vores 6 

ejerkommuner. Vores vigtigste opgave er at modtage og håndtere alt det affald, ejerkommunerne råder over. Det 

gør vi dagligt med fokus på miljø, økonomi og samarbejde på vores to behandlingsanlæg i Fasterholt og Tarm.  

Vejeboden er hjertet for driften i virksomheden, hvor du får som primære opgaver at kontrollere ind- og udvejninger 

på vores anlæg samt at servicere eksterne og interne kolleger. Din hverdag vil være præget af oprettelse af rekvisiti-

oner, deklarationer, kundesupport og vejledning, jord- og byggesager, udvikling – herunder projektopgaver, service; 

fysisk, virtuelt og fysisk, samt udarbejdelse af statistikker, der kan bruges af både ledelsen og ejerkommunerne.  

Dine kompetencer:  

 Du er fortrolig med MS Office-pakken 

 Du har kendskab til de forskellige fraktioner, eller stor lyst og interesse i at lære nyt på dagligt basis. 

 Du har erfaring med administrativt arbejde og selvstændige opgaver 

Vi forventer: 

 At du har et stort servicegen og en naturlig lyst til at hjælpe andre – også i en travl hverdag 

 At du har flair for struktur, men også kan agere i en hverdag der ofte er omskiftelig.   

 At du kan arbejde selvstændigt og struktureret 

 At du har en positiv indstilling og kan være omstillingsparat  
 
Vi tilbyder: 

 En spændende og alsidig arbejdsdag i en virksomhed med engagerede kolleger og samarbejdspartnere. 

 Selvstændige opgaver 

 Frihed under ansvar og gode muligheder for udvikling 

 Arbejdsdage på begge vores anlæg og god variation i arbejdsopgaverne 
 
Derudover tilbyder vi: 

 Falck Healthcare  

 Sundhedsforsikring 

 Aktiv personaleforening 

 Ordnede ansættelsesforhold efter offentlige overenskomster 
 
Ansøgningsfrist: Ansøgning bedes sendt elektronisk til AFLD I/S på hrh@acbirk.dk mærket ”Assistent til Vejebod” i 
emnelinjen, og skal være os i hænde d.31. maj 2021. 
 
Kontaktpersoner: Yderligere oplysninger kan indhentes fra HR medarbejder Johanne Skovgaard Christiansen på 
hrh@acbirk.dk eller på telefon: 20 81 35 95. 
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