Dygtig og miljøbevidst deponichef søges
AV Miljø er en virksomhed etableret i et fællesskab mellem ARC – Amager Ressource Center
og Vestforbrænding. AV Miljø har seks ansatte og driver et moderne affaldsdeponi på
Avedøre Holme samt et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter.
Jobbet
Deponichefen står for den løbende drift af deponierne og sikre at de besluttede sideordnede
aktiviteter gennemføres udfra godkendt budget og mål. Opstiller økonomiske og tekniske mål
for nye aktiviteter der understøtter deponiets og moderselskabernes aktiviteter samt evner at
vurdere aktiviteterne udfra økonomi, teknik og miljømæssige forhold.
Ansvar og fokusområder
Den daglige drift og udvikling af AV Miljøs 5 medarbejdere
Sikre at driften opfylder de lovmæssige krav
Sikre den nødvendige deponikapacitet til dækning af behov for de 23 ejerkommuner
Sikre den løbende udvikling og indførelse af nye aktiviteter af Kalvebod Miljøcenter og
Avedøre Holmes arealer.
Din profil
Du er dynamisk og initiativrig. Du har udpræget forretningsforståelse og er den der går forrest
og får tingene til at ske.
Du er en erfaren og omkostningsbevidst leder som evner at lede, motivere og udvikle
medarbejdere
Du har et indgående kendskab til miljø inden for affaldsområdet herunder deponering,
behandlingsløsninger og miljølovgivning. Gerne erfaring med anlægsbranchen
Du har erfaring med at begå dig indenfor myndighedskontakt og har viden om
beslutningsprocesser i en politisk styret organisation
Har evnen til at oprette og fastholde netværk med kolleger i branchen og mulige
samarbejdspartnere
AV Miljø tilbyder
Et spændende og afvekslende job. AV Miljø arbejder på et højt fagligt niveau, hvor din faglige
og personlige udvikling også bliver sikret. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø hvor dialog,
udvikling og indflydelse er væsentlige nøgleord, og hvor arbejdsliv og familieliv passer
sammen.
Løn og ansættelsesvilkår er attraktive og forhandles i henhold til gældende aftaler på AV
Miljø.
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dan Fredskov tlf.
32 68 94 01, link til deponichef stillingsbeskrivelse.
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 4. september 2017 kl. 12 og sendes til
arc@a-r-c.dk mrk. deponichef i emnefeltet. Link til hjemmesiderne AV Miljø, Vestforbrænding
og Amager Ressource Center.

