
 

 

Kørselsdisponent til logistik og transport 

Vi søger en dygtig og analytisk kollega, med sans for logik og logistik, til en nyoprettet stilling i AC Birk A/S, 

til varetagelse af opgaver i selskaberne AFLD I/S og Energnist I/S, hvoraf den primære arbejdsopgave vil 

ligge i AFLD I/S regi. Du får medansvaret for at varetage kommunernes interesser og sørge for at alle 

transportopgaver løses effektivt og til glæde for borgerne. Samtidigt skal du være med til at forankre og 

understøtte vores samarbejde med vores ejerkommuner. Så brænder du for grøn omstilling, og ønsker du 

at få en aktiv stilling med udfordringer og masser af spændende opgaver og gode kollegaer, skal du sende 

din ansøgning til os! 

Som kørselsdisponent hos AC Birk I/S bliver du en del af et dynamisk team, hvor vi arbejder i højt tempo 
uden at gå på kompromis med kvalitet og service.  
 
Miljørigtig affaldshåndtering 

AC Birk A/S er et administrationsselskab der varetager de administrative opgaver samt servicerer de to 

virksomheder AFLD I/S og Energnist I/S 

AFLD er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-

Skjern og Varde Kommune. Vores kerneopgave er at håndtere og afsætte det affald, ejerkommunerne 

råder over. Det gør vi dagligt med fokus på miljø, økonomi og samarbejde på vores to behandlingsanlæg i 

Fasterholt og Tarm. Hvert år sikrer vi kommunernes 310.000 indbyggere en miljørigtig affaldshåndtering til 

den bedst mulige pris ved at sortere, bearbejde og omlaste 350.000 tons affald fra borgere og 

virksomheder. 

Energnist er et fælleskommunalt affaldsenergiselskab ejet af 16 kommuner og 940.000 borgere. Vi har 

affaldsenergi anlæg i Kolding og Esbjerg og er medejer af anlægget i Holstebro. Her omdanner vi affald, der 

ikke kan genanvendes, til el og varme og sikrer ejerkommunerne forsyningssikkerhed.  

Vores mål er at få så meget værdi ud af affaldet som muligt under hensyntagen til miljø og økonomi. Det 

betyder, at du kommer til at arbejde i et travlt og kompetent arbejdsmiljø, hvor der stilles krav til kvalitet 

og kundeservice, samtidig med at det skal være sjovt at gå på arbejde. Derfor forventes det, at du bidrager 

til den gode omgangstone med respekt over for dine kolleger, så de altid har de bedst mulige arbejdsvilkår. 

Dine primære opgaver vil indebære: 
 

 Daglig disponering af virksomhedens egne biler og eksterne vognmænd 

 Oprettelse af kørselsordrer 

 Telefonisk kontakt med kunder, chauffører og vognmænd, samt ejerkommunerne 

 Klargøring af kørsler til fakturering 

 Samarbejde internt med drift og stab  
 
Om dig: 
 

 Som person kan du bevare overblikket og holde hovedet koldt i travle situationer 

 Du er robust og har gennemslagskraft med fokus på at holde en god tone  

 Du sætter en ære i at levere arbejde af høj kvalitet og til aftalt tid  



 

 Du kan være fleksibel i perioder med ekstra travlhed  

 Med de mange bolde i luften formår du at arbejde struktureret og have et øje for detaljen.  

 Endeligt skal du have erfaring som disponent eller som chauffør og have både flair for og erfaring 
med at arbejde med forskellige IT-programmer 

 

 Kendskab og erfaring fra affaldssektoren er ikke en forudsætning, idet kollegaerne besidder stor 

faglig viden. Målet er således, at få denne ressource aktiveret og anvendt bedst muligt 

Vi tilbyder 

Et spændende job i en dynamisk virksomhed, hvor din hverdag bliver alsidig og udfordrende med frihed 
under ansvar og stor fleksibilitet. Du får stor frihedsgrad og muligheder for personlige og faglig udvikling. Vi 
lægger vægt på, at du er med til at udvikle stillingen og optimere arbejdsgangene i virksomheden. Stillingen 
er på fuld tid, og du aflønnes i henhold til overenskomst mellem KL og det relevante faglige forbund. Din 
arbejdsplads bliver delt mellem AFLD I/S’ adresser, men vil primært være på vores anlæg på 
Fasterholtgårdvej 10 i Herning. Hos AC Birk I/S bliver du en del af en branche, som bevæger sig konstant. 
Omgangstonen er uformel, fællesskabet vægtes højt og samarbejde endnu højere 
 
Ansøgningsfrist: Ansøgning bedes sendt elektronisk til AC Birk A/S på hrh@acbirk.dk mærket 

”Kørselsdisponent i Transportafdelingen” i emnelinjen, og skal være os i hænde senest d. 31. december 

2021. Der afholdes samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen. 

Forventet tiltrædelse er 1. marts 2022, og hvis muligt tidligere. 

Kontaktpersoner: Yderligere oplysninger kan indhentes hos Driftsleder, Peter Boisen på pebo@afld.dk eller 
på telefon: 20 81 19 97 
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