
 

 

 
 

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS har i oppgave å ivareta husholdningsrenovasjon og avfallshåndtering i 

eierkommunene Eidskog, Nord-Odal, Kongsvinger og Sør-Odal. Vi har gjenvinningsstasjoner i alle 4 kommunene i tillegg til 

administrasjons- og omlastningsanlegg på Hernesmoen i Sør-Odal.   

Mer informasjon om oss finner du på www.gir.hm.no. 

 

 

Sjåfør/Renovatør 

AVFALL – GJENVINNING 

 

GIR har ledige stillinger som renovatør/sjåfør i 100% fast stilling. Tiltredelse etter nærmere 

avtale. Vi ønsker oss en samarbeidsvillig, initiativrik og utadvendt person med ”stå-på vilje” 

og evne til å yte god service ute hos abonnentene.  

 

Hovedarbeidsoppgaver: 

 Innhenting av husholdningsavfall fra abonnenter, dvs rutekjøring og tømming av 

beholdere/containere. 

 Daglig og periodisk vedlikehold og ettersyn av bil og utstyr. 

 Andre pålagte arbeidsoppgaver. 

 

Vi har følgende krav til vår nye kollega: 

    Minimum førerkort kl C. Klasse CE vil telle positivt. 

 Gyldig YSK 

 Kranførerbevis vil være en fordel. 

 Relevant fagbrev vil telle positivt. 

 Være glad i fysisk arbeid. 

 Relevant erfaring fra bransjen er en fordel 

 Fleksibel, med evne til å bidra til nye løsninger 

 God geografisk forståelse, gjerne lokalkjent 

 Evne og vilje til å ta godt vare på bil og utstyr 

 Samarbeide godt med andre 

 Ansvarsbevisst og pålitelig 

 Det kreves gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

 Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Vi tilbyr: 

 Arbeidsoppgaver innen et fagområde i sterk vekst. 

 Fast arbeidstid og ordnede arbeidsforhold. 

 Lønn ihht tariffavtale 

 Et godt arbeidsmiljø 

 Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP 

 

Oppmøtested er Hærnesvegen 299, 2116 Sander. Ansettelse skjer etter gjeldende lover og 

regler med 2% innskudd i KLP. 

 

Kontaktperson: Kjøreleder Torgeir Stensrud tlf 992 13 373 (hverdager 08.00-14.00) 

 

Søknad med CV sendes til: Glåmdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 

299, 2116 Sander eller som e-post til post@gir.hm.no . Originale vitnemål og attester 

medbringes til et evt jobbintervju. 

 

Søknadsfrist: 18.11.2018 
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