Senior projektleder
Er du specialist i deponering og miljø med solid erfaring fra
affaldsbranchen, er det dig AV Miljø søger til at gennemføre projekter og
udarbejde nye strategier.
AV Miljø er et affaldsdeponi og mellemlager med 7 medarbejdere, som samarbejder dedikeret om, at
håndtere deponeringsegnet affald og sikre en korrekt affaldshåndtering. AV Miljø skal over de næste år
udvide deponikapaciteten og vores miljøgodkendelser skal revurderes og tilpasses.
Dine opgaver
Dine hovedopgaver bliver at udarbejde miljøansøgninger, lede miljøprojekter og udarbejde nye strategier.
Du kommer til at være ansvarlig for revurdering af vores miljøgodkendelser og løbende koordinering med
Miljøstyrelsen. Du får tæt dialog med interesseorganisationer og samarbejdsparter. Du kommer til at
udfærdige og kontrollere udbud og have ansvar for deponiets sikkerhedsstillelse. Du vil skulle arbejde
med at sikre data og tilgængelighed.
Din profil
Du har indgående kendskab til og erfaring med deponering, jordhåndtering og analyser fra
affaldsbranchen. Du er en dygtig projektleder med gode kommunikationsevner og erfaring med
budgetlægning, udbudsprocesser og indhentning af tilbud. Du arbejder systematisk og analytisk og har et
godt overblik over tværgående arbejdsopgaver og processer. Du er god til at samarbejde og sætte dig ind
i forretningens behov, ligesom du er omstillingsparat.
Du har en relevant akademisk uddannelse f.eks. som cand. scient. eller ingeniør.
Vi tilbyder
Et spændende og afvekslende job. AV Miljø arbejder på et højt fagligt niveau, så din faglige og personlige
udvikling bliver sikret. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø hvor dialog, udvikling og indflydelse er
væsentlige nøgleord, og hvor arbejdsliv og familieliv passer sammen.
Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat hurtigst muligt. Aflønning sker efter gældende
overenskomst. Du ansættes i AV Miljø med reference til Deponichef Martin Søndergaard.
Ansøgning
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Deponichef Martin Søndergaard på telefon
22 26 99 18.
Send din ansøgning og CV til arc@a-r-c.dk og angiv ”Senior Projektleder” i emnefeltet. Vi skal have din
ansøgning senest mandag den 24. juni 2019, kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt i uge 26.

Om AV Miljø
AV Miljøs formål er at sikre en miljørigtig affaldsdeponering. AV Miljø driver et
affaldsdeponi på Avedøre Holme, som er etableret i 1989 og et mellemlager for
forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter, som er etableret i 2008.
AV Miljøs samlede opland repræsenterer ca. 1,45 mill. indbyggere og omkring
80.000 større eller mindre virksomheder

