Samhällsutvecklingskontoret

AVFALLSPLANERARE
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med projekt och utredningar i nära samarbete med övriga på avfallsenheten.
Det kan vara att planera för avfallshantering i bostadsområden, nya insamlingssystem, följa upp
entreprenadavtal, ta fram avfallstaxa och föreskrifter.

Kvalifikationer
•
•
•

Akademisk utbildning som t ex ingenjör, ekonom, samhällsplanerare.
Erfarenhet av avfallsområdet.
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet är meriterande.

Vi vill att du ska ha goda kunskaper i samhällsplanering och ekonomifrågor samt miljölagstiftning
och/eller PBL. Vana vid utredningsarbete och att omsätta teori till praktik. Du ska ha en god
serviceförmåga med ett öppet och flexibelt förhållningssätt, ha tålamod samt förmåga att arbeta
självständigt och ta egna initiativ.

Beskrivning av arbetsplats
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden
och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer
här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service
med stor valfrihet. Täby - att växa med.
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning av hushållsavfall och slam från
fastighetsägare. I Täby är det avfallsenheten som arbetar med frågorna på uppdrag av
stadsbyggnadsnämnden. Verksamheten drivs med upphandlade entreprenörer. Enheten arbetar med
utveckling av tjänster, ekonomi och taxor. Upphandlingar, uppföljning, statistik samt information för
hushåll och verksamheter är andra viktiga områden. Då kommunen planerar och bygger i hög takt
medverkar enheten i projekt med sin avfallskompetens. Det är ett omväxlande arbete där man har
kontakter med såväl invånare, företag som andra aktörer inom avfallsområdet. Arbetet sker också
tillsammans med åtta andra kommuner inom SÖRAB genom vår gemensamma avfallsplan.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Kontaktpersoner
Kristina Magnell, samhällsservicechef/tf avfallschef, 08-55 55 92 31
Ikram Hachichou
Saco
08-55 55 96 94

Maud Adamsson
Vision
08-55 55 92 85

Ansökan
Ansök senast 6 mars via www.taby.se/Arbeta-i-Taby/Lediga-jobb/. Urvalsprocessen sker löpande
under ansökningstiden.

