
LEDIG STILLING 

Lastebilsjåfør 
 

 

I forbindelse med økt aktivitet og nye oppgaver, søker vi lastebilsjåfør. Personen vi søker skal delta i vårt team av 

fagarbeidere på avdelingen for teknisk drift. 

 
Vi søker deg som er praktisk anlagt, er flink til å motivere og samarbeide mot et felles mål. Stillingen kan komme 

til å inngå i turnus med lørdagsarbeid. Åpningstidene til ØRAS er 7–17 (man-fre) og 9–15 (lør). 

 

 

ARBEIDSOPPGAVER 
• Medansvarlig sjåfør for ekstern- og interntransport 

• Bidra til god drift på anlegget  

• Vask og vedlikehold av biler og utstyr samt vurdering av reparasjonsbehov  

• Driftsoppgaver i ØRAS’ anlegg på Miljøstasjon Dal Skog 

 

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER 
• Minimum 5 års arbeidserfaring 

• Relevant fagbrev eller utdannelse er ønskelig 

• Førerkort klasse CE 

• Gyldig yrkessjåførkompetansekurs  

• Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne 

• God til å samarbeide og kommunisere med alle typer mennesker 

• Har praktisk evne og kan løse mange typer arbeidsoppgaver 

• Tar initiativ og ønsker å bidra til at ØRAS kontinuerlig forbedres 

• Må kunne bruke elektroniske løsninger 

• Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig 

• Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

 

DET TILBYS 
• En 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 

• Fast ansettelse i 100 % stilling 
 

 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rådgiver Renovasjon og 

Utvikling, Henry Dahl Johansen, tlf. 46923670 og Driftssjef Arild Snekkerhaugen, tlf. 95408927. 

 

 

 

 
 
 

 

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: Lastebilsjåfør  

mailto:stilling@oeras.no

