NSR söker vikarierande avfallsstrateg
NSR AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp
och Ängelholm. I företaget finns drygt 130 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet med
verksamheten är att vara med och skapa ett långsiktigt och kretsloppsbaserat samhälle och trygga en
god arbetsmiljö. NSR arbetar för avfallsminimering och med att ta hand om avfall och
återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.
NSR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför
sökande med olika bakgrund.

Arbetsuppgifter:
Som anställd på NSR AB är du med och bidrar till att visionen och målen för bolagen
uppfylls. I ditt jobb som avfallsstrateg på avdelningen ”Kommun och Hushåll” arbetar du
med att driva och initiera olika former av utvecklingsprojekt. Du kommer bland annat att
vara delaktig för att ta fram renhållningsföreskrifter med avfallsplan.
Du kommer att ha ett extra ansvar för arbetet med avfallsminimering och mer återbruk. Där
den stora utmaningen är att ändra folks beteende. Att förstå att konsumtion och
avfallshantering har en koppling.
I rollen ingår extra ansvar för arbete med insatser inom förebyggande av avfall och i
samband med detta nätverka lokalt, regionalt och nationellt. Du kommer att arbeta med att
öka andelen återbruk inom företaget samt vara delaktig i framtagningen av underlag för
avdelningens informationsmaterial.
Du kommer att ha en hel del samråd och kontakt med kommuninvånare, politiker,
fastighetsägare osv. Därför måste du ha en god social förmåga och kunna föra dig i olika
sammanhang och känna dig bekväm med att bl.a. hålla presentationer inför folk.
Tjänsten är ett vikariat på heltid. Vikariatet tillträds senast den 15 november för att
överlappning ska kunna ske. Tidigare tillträde kan diskuteras. Vikariatet varar tom 2018-1231. Du rapporterar till gruppchefen för Planerings- och uppföljningsgruppen.
Placeringsort är Helsingborg.

Eftersom du kommer att besöka de olika kommunerna så måste du ha B-körkort.

Vem är du:
Vi söker dig med någon eftergymnasial utbildning med inriktning miljö. Du har arbetat ett
par år med miljöfrågor och känner till Miljölagstiftningen. Har du arbetat med
beteendepåverkan och haft många olika kontaktytor, är det en stor fördel. Du har en god
planeringsförmåga där du strukturerar och driver dina projekt. Erfarenhet som projektledare
och arbete med beteendeförändringsfrågor är meriterande.
Du trivs med att styra ditt arbete och att få arbeta självständigt men du har också lätt för att
samarbeta. Du uppskattar ordning och reda samt bidrar aktivt till arbetsplatsens ständiga
förbättringar.
Som person är du kommunikativ, social och utåtriktad som kan handskas med alla typer av
människor. Du är flexibel och kan planera och prioritera om då fokus kan skiftas av en själv
eller andra instanser. Under perioder kan det vara en hel del skrivarbete, god datorvana och
kunna skriva rapporter är därför ett krav.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten kontaktar du renhållningschef Cecilia Holmblad
på telefon 042-400 13 92 eller via mail cecilia.holmblad@nsr.se
Unionens representant är Göran Svensson, telefon 042-400 13 96 eller mail
goran.svensson@nsr.se
Akademikernas representant är Nermin Delilovic, telefon 042-400 13 38 eller mail
nermin.delilovic@nsr.se

Ansökan:
Sänd din ansökan innehållande CV senast den 31 augusti via mail till personal- och
arbetsmiljösamordnare Kristina Olofsson, kristina.olofsson@nsr.se.
Vi tillämpar löpande urval.

