
Kerteminde Forsyning søger en medarbejder til genbrugspladserne 

Om stillingen 
Stillingen er en tidsbegrænset stilling frem til 1. september 2020 

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor miljø og genbrug er i fokus og hvor du ved hjælp af service og 
kundekontakt er med til at gøre en forskel? 

Jobbet kræver, at du er samarbejdsvillig, ansvarsbevidst, udadvendt og kan lide at omgås andre mennesker. 

Jobbet består i servicering og informering af kunder, oprydning og vedligeholdelse.  Det er derfor vigtigt, at 
du har en god fysik, og hænderne er skruet rigtigt på. 

Arbejdsstedet er primært på genbrugspladsen i Kerteminde, men kan variere mellem de forskellige 
genbrugspladser i Kerteminde kommune. 

Ansættelsen sker i afdelingen Genbrug og Affald med reference til driftschefen for området. Vi har en travl 
hverdag, hvor vi hjælper hinanden, og hvor vi værner om den gode stemning med gensidig respekt.   

Jobbet indeholder bl.a. følgende opgaver 
• Vejlede kunder på genbrugspladserne
• Kørsel og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner (Gummihjullæsser, rendegraver og

tromlekompactor)
• Bestille tømning af containere (foregår med IT-systemer)
• Oprydning på genbrugsplads
• Håndtering og sortering af kemikalieaffald

Dine kvalifikationer 
Det er vigtigt, at du har nogle års erfaring fra en lignende stilling med kundeservice og/eller maskinkørsel. 

Hvis du ikke har bevis til kemikaliesortering, samt truckcertifikat, skal du være villig til at tage det. 

Derudover forventer vi:  

• Interesse for miljø, affald og genanvendelse
• Almindelige IT-kundskaber
• Du skal have mod på et fuldtidsjob som foregår udendørs
• Almindeligt kørekort (B) og egen bil

Har du erfaring med entreprenørmaskiner som f.eks. gummiged eller minigraver er dette en fordel, men ikke 
et krav. 

Dine personlige kompetencer 
• Mødestabil og fleksibel
• Solide pædagogiske og kommunikative evner
• Socialt anlagt, let til smil og lyst til at indgå i en velfungerende virksomhed
• Ansvarsbevidst og positivt syn på nye udfordringer



• Gode samarbejdsevner i forhold til kunder og den øvrige organisation – men også selvstændighed i
forhold til opgaveløsningen

• God til at få enderne til at nå sammen i den daglige drift og til at finde løsninger
• Fleksibel, venlig og serviceminded i forhold til kunder og kolleger
• Robust og evne til at holde mange bolde i luften

Vi tilbyder 
• En selvstændig stilling med gode udviklingsmuligheder bl.a. i form af kurser
• Gode og ordnede personaleforhold med stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø
• Arbejdstiden vil normalt være inden for kl. 8.00 til 17.00 på hverdage, helligdage og weekender
• Du vil få en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til

gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Bo Hvidkær på tlf.: 29 48 12 00 alle 
hverdage mellem kl. 8.00 til 17.00. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Lyder ovenstående interessant for dig, så send din motiverede ansøgning og dit CV allerede i dag på følgende 
mail: job@kertemindeforsyning.dk.  

Vi forventer at afholde løbende jobsamtaler og ansættelse sker når vi har den rette person til jobbet. 
Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Kerteminde Forsyning opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk 
tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Vil du udforske Kerteminde Forsyning nærmere, så besøg www.kertemindeforsyning.dk 
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