
LEDIG STILLING 

Miljø- og kvalitetsleder 
 

 

 

Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig person som kan sikre at bedriftens HMSK-system og miljøovervåking til 

enhver tid er i samsvar med bedriftens mål og strategier samt aktuelle tillatelser, lover og regelverk.  

 

For å kunne trives i denne stillingen, bør du være fleksibel og ha god gjennomføringsevne. I tillegg bør du være 

komfortabel med å snakke til forsamlinger. Vi kan tilby varierende arbeidsoppgaver, så vel praktiske som 

teoretiske. 

 
ANSVARSOMRÅDER 
•   Ansvar for selskapets HMSK-system (ISO 9001 og ISO 14001) 

•   Ansvar for miljøovervåking av ytre miljø, rapportering og forbedring 

•   Overordnet fagansvar for farlig avfallsmottak og kompost- og jordproduksjon, inkl. personalansvar 

•   Ansvarlig for å planlegge og følge opp interne og eksterne revisjoner og tilsyn 

 

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER 
• Sørge for at det systematiske HMSK-arbeidet planlegges, revideres og dokumenteres 

• Gjennomføre risikovurderinger og revisjoner, utarbeide handlingsplaner og hjelpe til med iverksetting og 

oppfølging av disse. 

• Følge opp og gjennomføre prøvetaking av vann, forurenset jord og byggavfall 

 

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER 
• Høyere miljøfaglig/kjemiutdanning fra høgskole/universitet (Bachelor/Master) 

• Erfaring med kvalitetsarbeid og miljøstyring 

• Ledererfaring 

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk 

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

• Personlige egenskaper vil bli vektlagt  

 

DET TILBYS 
• En selvstendig og utfordrende stilling i et spennende og utviklingsorientert miljø.  

• Jobb i en bransje og bedrift i sterk utvikling 

• Lønn og betingelser etter nærmere avtale 

• Gode pensjons og forsikringsvilkår 

 

 Stillingen rapporterer til daglig leder og inngår i bedriftens ledergruppe. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås 

ved henvendelse til daglig leder Trym Denvik, tlf. 91748575 – e-post: trym@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: Miljø- og kvalitetsleder 
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