DRIFTSINGENIØR
TIL GENBRUGSSTATIONERNE VED RENO DJURS I/S

Vil du være med til at drifte og udvikle genbrugsstationerne på Djursland?
Reno Djurs ejer og driver ni genbrugsstationer på
Djursland og Anholt med over en halv mio. besøgende
hvert år. Ca. 70 % af husholdningernes affald
afleveres på genbrugsstationerne, der derfor er helt
centrale for vores målsætninger om øget genbrug
og genanvendelse af den samlede affaldsmængde.
Vi lægger vægt på at være blandt de allerbedste
genbrugsstationer i Danmark i forhold til både miljø,
arbejdsmiljø og kvalitet, og de kommende år sætter vi
turbo på udviklingen.
Vi søger dig, der har lyst til at være en del af den
udvikling som driftsingeniør i et nyt team.
Hos os går drift og udvikling hånd i hånd for at sikre
moderne, velfungerende og indbydende pladser.
Samtidigt har vi øje for, hvordan god kundebetjening
og affaldssortering forenes med at skabe en god,
spændende og sikker arbejdsplads for motiverede
medarbejdere. Derfor kommer du til at arbejde tæt
sammen med den nye afdelingsleder for genbrugsstationerne i et mindre, men effektivt team. Du får
en alsidig og til tider travl hverdag, hvor værdien
af arbejdsindsatsen tydeligt kan mærkes. Vores
hovedkontor ligger i Glatved, men du vil bruge meget
af din tid på genbrugsstationerne.
ARBEJDSOPGAVER
• Tilsyn med anlæg, materiel og bygninger.
• Ansvarlig for containerstyring, SRO-anlæg, vedligehold af genbrugsstationerne og for optimering og
udvikling af systemer, der kan understøtte dette.
• Styring af kontrakter og samarbejde med entreprenører, leverandører og eksterne håndværkere.
• Bistå med opstilling af scenarier og beregninger i
udviklingsprojekter som f.eks. nye fraktioner, nye
arbejdsgange og ændring af pladser og materiel.
• Kvalitetssikring og optimering af den daglige drift og
arbejdsmiljø i samarbejde med pladsmændene.
• Tæt samarbejde med afdelingslederen, herunder så
både drift og udvikling varetages, hvis den ene part i
en periode er fraværende.
• Ansvarlig for i samarbejde med afdelingslederen
at afrapportere på projekter og udviklingen på
genbrugsstationerne generelt.

KVALIFIKATIONER
Det vigtigste er, at du brænder for at bidrage til vores
målsætning. Det er en stor fordel, hvis du er uddannet
ingeniør og har teknisk forståelse. Du kan også have
tilegnet dig kompetencer på anden vis, som gør dig til
den stærkeste kandidat.
Du er systematisk, struktureret og har et godt overblik.
Hertil skal du kunne se værdien i at være involveret i
– og skabe ejerskab for hele kæden fra idé til enten
lavpraktisk foranstaltning eller paradigmeskifte.
Vi er en mindre organisation, som arbejder tæt
sammen. Det er derfor vigtigt at du er en udadvendt
holdspiller, der er god til at kommunikere og forstår
vigtigheden i at være bindeled i samarbejdet mellem
pladsmænd og ledelse. Samtidigt er du ansvars
bevidst og handlekraftig på egen hånd.
Du behøver ikke vide alt om branchen i forvejen.
Det er vigtigere, at du er videbegærlig og nysgerrig
på, hvordan vi sammen kan skabe de bedst mulige
rammer for fremtidens affaldshåndtering
på genbrugsstationerne.
VI TILBYDER
Udover et meningsfuldt job med stort ansvar og gode
kolleger, tilbyder vi ordnede forhold med en arbejdstid
på 37 timer pr. uge med flekstid. Ansættelse sker på
overenskomstvilkår og med løn efter kvalifikationer.
ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Lyder det som noget for dig? Så vil vi meget gerne have
din ansøgning senest mandag d. 3. august kl. 12.00.
Send ansøgningen på mail til:
driftsingenioer@renodjurs.dk
Tiltrædelse 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.
Har du opklarende spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte den kommende afdelingsleder for genbrugs
stationerne Nanna Aude eller teknisk direktør Henrik
Rolsted. Spørg efter os på hovednummeret 87 59 77 77
(ferie i uge 28,29,30).

Reno Djurs I/S er et affaldsselskab, som ejes af Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Reno Djurs
driver ni genbrugsstationer på Djursland og Anholt med mere end en halv million besøg hvert år.
I 2019 håndterede vi på genbrugsstationerne sammenlagt over 50.000 tons affald til blandt
andet genbrug og genanvendelse. Vi er ambitiøse og er certificeret på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.
Se mere om Reno Djurs på www.renodjurs.dk

