Avfallshandläggare

Arbetsplatsbeskrivning
Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår
växer Barkarby station/Stockholm Väst fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar växer och vi
bygger bostäder för ytterligare 40 000 människor. I och med befolkningsutvecklingen växer även kommunen som
arbetsgivare. Järfälla kommun har idag ungefär 4 200 anställda inom 100 olika yrken.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att arbeta som avfallshandläggare med uppföljning och utveckling och av kommunens avfallsverksamhet. Du
kommer även arbeta nära de av kommunen upphandlade leverantörerna med avstämningar och fungera som en
kunskapsresurs internt likväl som externt. Yttrande på remisser, skrivelser, planering, handläggning av kundärenden är
också en del av arbetet. Även återrapportering och statistikinmatning ingår. Här får du möjlighet att bli en viktig del i ett
hållbart Järfälla.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper om avfallshantering och miljöaspekter
Goda kunskaper i svenska
Stor förmåga att kommunicera både i tal och skrift
Kunskaper i Officepaketet
Erfarenhet krävs.
Erfarenhet från avfallsbranchen, gärna från offentlig verksamhet.
Erfarenhet från arbete med avfallshantering med miljöinriktning.
Erfarenhet av nätverksbyggande.
Erfarenhet av EDP Future och eller EDP Mobile är ett plus.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Omgående

Ansökan
Ansök senast: 2017-03-03
Referensnummer: A651801

Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid: Dagtid
Årsarbetstid

Kontakt
Kontaktperson

Fackliga företrädare

Crister Bäckström

Marcela Ossandon

VA- och avfallschef

Vision

08-580 285 00

08-580 285 00

crister.backstrom@jarfalla.se

marcela.ossandon@jarfalla.se
Resa Soltani
SACO
08-580 285 00
reza.soltani@jarfalla.se

Övrigt
Järfälla kommun är en personlig arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Vi är mycket stolta över våra
utbildningsakademier, Medarbetar-, Arbetsledar- och Ledarskapsakademin. Att ha balans i livet, kunna kombinera karriär
med familjeliv, är grundläggande för att skapa bra resultat. En förutsättning för att lyckas med det är att vi som arbetsgivare
också speglar det samhälle vi verkar i. Oavsett var i kommunen du jobbar är din arbetsinsats av stor betydelse i vårt
gemensamma uppdrag – att i varje enskilt möte med invånare och företag ge vårt allra bästa och föra Järfälla framåt. Läs
mer på www.jarfalla.se
Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret som är kopplat till annonsen. Använd länken under
rubriken "Ansökan".
Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt
ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här

