
LEDIGE STILLING 

Fagleder farlig avfall - vikariat 
 

 
 

Vår fagleder på farlig avfall skal ut i pappapermisjon og vi søker etter hans vikar til vårt mottak på 

gjenvinningsstasjonen på Dal Skog fra snarest og ut januar 2022. 

 

 
ANSVARSOMRÅDER 
• Sikre optimal daglig drift av farlig avfallsmottaket 

• Sikre korrekt mottak, sortering og dokumentasjon av farlig avfall i henhold til lover, forskrifter og 
ØRAS sin konsesjon og retningslinjer 

• Oppfølging og evaluering av kontraktspartnere/nedstrømsløsninger for farlig avfall 
• Føre statistikk/registreringer for å oppfylle tillatelse og myndighetenes krav 
• Følge opp HMS på FA-mottaket 

 
 

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER 
• Sikre at lagerjournal blir oppdatert daglig og er korrekt. 

• Bestille henting av farlig avfallsfraksjoner (inkludert vinduer), EE-avfall og batterier. 
 

 

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER 
• 3-årig videregående skole eller relevant erfaring 

• Snakker og skriver norsk flytende 

• Gode samarbeidsegenskaper, godt humør og god fysikk 

 

DET TILBYS 
• Spennende og variert jobb i en bransje og bedrift i sterk utvikling 

• Faglige utfordringer, med mulighet for utvikling i et godt arbeidsmiljø 

• Lønn etter erfaring, kvalifikasjoner og gjeldende tariffavtale 

• Gode pensjons og forsikringsvilkår 

• Vikariat i 100 % stilling som fagleder farlig avfall 

 
  ØRAS ønsker personer med høy arbeidsmoral som er gode på kundehåndtering og har evne og vilje til å arbeide   
  selvstendig. Det er en forutsetning at man fungerer i team. 
 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Miljø- og kvalitetsleder  

Hanna Cecilia Lytomt, tlf. 41638141. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt renovasjonsselskap 

for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet står for avfalls 

behandling og innsamling av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene for 

rundt 86 000 innbyggere. Selskapet har som profil å håndtere avfallet på en 

miljømessig forsvarlig måte gjennom ombruk, material og energigjenvinning. ØRAS 

er lokalisert på Dal Skog, Ørasvegen 85, 2054 Mogreina. 

 

 

Søknadsfrist 10. mai 2022 

Søknad med CV sendes elektronisk til: stilling@oeras.no. 

Merk e-posten: Fagleder farlig avfall - vikariat 

mailto:stilling@oeras.no

