
 

 

 

 

 
 

Affaldskonsulent til AFLD I/S 
 

Er du en dygtig kommunikatør og har du lyst til at arbejde med affald, genbrug, bæredygtighed og cirkulær 

økonomi. Så søg jobbet som affaldskonsulent hos os.  

 

Vi er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 kommuner og varetager bl.a. driften af affaldsbehandlings-

anlæg i Fasterholt og Tarm.  

 

Vi søger en kollega, der bl.a. skal: 

 

 medvirke til fælles kampagner i samarbejde med de 6 ejerkommuner fx  omkring  udvalgte affaldsty-

per eller i forhold til erhvervsgrupper.  

 styrke kommunikation og vidensdeling overfor ejerkommunerne 

 samarbejde med ejerkommunernes myndighedsafdelinger i forhold til deres arbejde med tilsyn, dvs.  

rådgivning og sparring før og efter tilsyn og omkring affaldslovgivning samt affaldsløsninger.  

 være med til at øge kendskabet til de regler og muligheder, der findes på affaldsområdet og derigen-

nem medvirke til øget genanvendelse og kvalitet af affaldsbehandlingen. Det kan bl.a. omfatte sam-

mensætning af undervisningspakker til skoler og institutioner, informationsmateriale mv. 

 kunne se og formidle de gode historier omkring affald og affaldets rolle i omstillingen til cirkulær øko-

nomi. 

 deltage i udarbejdelse af de kommunale affaldsplaner f.eks. omkring kortlægning af affaldsmængder 

og identifikation af indsatsområder sammen med ejerkommunerne 

 

Om dig: 

Vi forventer, at du 

 Er stærk i skrift og tale 

 Har en relevant længerevarende uddannelse. 

 Kan levere målrettet indhold uanset om du formidler til borgere, politikere eller erhverv.  

 Interesserer dig for miljø og bæredygtighed 

 Kan indgå i tværfaglige projekter og er god til at samarbejde – men også at du kan tage ansvar og ar-

bejde selvstændigt.  

 

Vi tilbyder: 

Et spændende job med en høj grad af selvstændighed og ansvar.  

Vi tilbyder blandt andet flex ordning og sundhedsforsikring. 

 

Stillingen er ny, så du får selv mulighed for at medvirke til at forme den.  

Din daglige arbejdsplads er på Uldjydevej 2, 7400 Herning. 

Arbejdstid pr uge: 37 timer 



Ansættelsen sker på funktionærlignende vilkår ifølge overenskomst imellem KL og din forhandlingsberettige-

de organisation.  

Vi skal have din ansøgning vedlagt dit CV og relevante bilag, senest den 12. oktober 2018, og forventer at 

holde ansættelsessamtaler den 23. oktober 2018 med tiltrædelse pr. 1. december 2018. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Underdirektør Per Nielsen på tlf. 23 28 03 06. 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  
 


