
 

 
 

 
 

Maskinfører søges til AFLD affaldsbehandlingsanlæg. 

 
Vi tilbyder hermed en spændende stilling som maskinfører i AFLD I/S. 

  

Arbejdspladsen er hovedsageligt på afdelingen i 6880 Tarm og må i perioder påregnes at være 

på afdelingen i Fasterholt pr 7400 Herning. 

 

Du kommer til at køre med teleskoplæsser og tromlesorterer. Kørsel med virksomhedens    

øvrige entreprenørmaskiner kommer også til at være en del af din stilling.   

 

Der vil blive lagt vægt på, at du trives i teamsamarbejde, og at du både kan arbejde 

selvstændigt og sammen med kolleger. Desuden lægger vi vægt på, at du kan bevare 

overblikket og arbejdsglæden, når der i perioder er travlt.  

Vi tilbyder et varigt job for den rette medarbejder, i en uhøjtidelig virksomhed hvor der er 

plads til frihed under ansvar.  

 

AFLD er et fælleskommunalt affaldsselskab. Vi varetager en bred vifte af affaldsrelaterede 

opgaver for vores  6 ejerkommuner. Vores vigtigste opgave er at modtage og håndtere al det 

affald, ejerkommunerne råder over. Det gør vi dagligt med fokus på miljøet, økonomi og 

samarbejde på vores to behandlingsanlæg i Fasterholt og Tarm. Hvert år sorterer og 

bearbejder vi 300.000 ton affald fra kommunernes 310.000 indbyggere og virksomheder.   

 

 

En erfaren maskinfører vil blive foretrukket, ligesom vi også lægger vægt på, at du har både 

truck certifikat og teleskoplæsser certifikat i orden, eller er villig til at hverve disse.  

 

Arbejdsstederne er beliggende på adresserne: 

Vardevej 83A, 6880 Tarm og Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning. 

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. 

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten mellem 3F og Kommunernes 

Landsforbund.   

 

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag bedes fremsendt på mailadresse hrh@acbirk.dk,  

senest 30. april. Mærk din ansøgning: Maskinfører til AFLD. 

 

Samtaler afholdes løbende med ansættelse snarest muligt.  

 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte  driftschef Mogens 

Thude  på tlf. 2069 6051. 
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