
LEDIG STILLING 

Informasjonsmedarbeider - vikariat 
 

 

 

Vi søker etter informasjonsmedarbeider for kommunikasjons- og informasjonsarbeid ut mot innbyggere i 

bedriftens fire eierkommuner. Stillingen er 1 års vikariat fra 1. august 2022 – 1. august 2023. 

 

For å kunne trives i denne stillingen bør du være utadvendt, fleksibel og være komfortabel med å snakke til 

forsamlinger. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et spennende og utviklingsorientert miljø. 

 
ANSVARSOMRÅDER 
•   Digitale medier – hjemmeside og sosiale medier 

•   ØRAS-skolen – planlegging og undervisning 

•   Trykksaker og elektroniske nyhetsbrev m.m. 

 

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER 
• Medvirke til utvikling og ajourhold av bedriftens hjemmesider og profiler på internett og sosiale medier 

• Forfatte nettartikler/tekster samt ta bilder til allmenn bruk i bedriften og på nett 

• Lage videoreportasjer for sosiale medier 

• Publisere og vedlikeholde informasjon på intern infoskjerm 

• Medvirke til koordinering, planlegging og videreutvikling av ØRAS-skolen 

 

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER 
• Minimum 3 års erfaring innen området 

• Pedagogisk bakgrunn eller erfaring er en fordel 

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

• Gode PC-kunnskaper 

• Gode samarbeidsegenskaper, strukturert og med positiv serviceinnstilling og godt humør. 

• Personlige egenskaper vil bli vektlagt  

 

DET TILBYS 
• Jobb i en bransje og bedrift i sterk utvikling 

• Lønn og betingelser etter nærmere avtale 

• Gode pensjons og forsikringsvilkår 

• Vikariat i 100% stilling som informasjonsmedarbeider 

 

Stillingen rapporterer til Kommunikasjonsrådgiver. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til   

Stine C. Granlund, tlf. 97144951– e-post: stine@oeras.no  

 

 
 

   

 
 

 
 

 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt renovasjons-

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

for avfallsbehandling 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: Informasjonsmedarbeider - vikariat 
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