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.

GIR har en ledig 100% stilling som:

Daglig leder - GiR, Sør-Odal
GiR sin mangeårige leder har fått nye utfordringer. For å lede arbeidet med å utvikle selskapet videre slik at vi oppnår
de målene vi og våre eiere har satt, søker vi nå en ny daglig leder. Som daglig leder vil du få en ledende rolle i et
veldrevet selskap med et viktig samfunnsoppdrag.
Vi har de siste årene gjennomført en rekke større prosjekter og investeringer – og vi har mange nye oppgaver som
står foran oss i årene framover. Som daglig leder, vil du få stor innflytelse på selskapets videre utvikling og jobbe i tett
samarbeid med styret. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og ha det overordnede ansvaret for selskapets
driftsadministrasjon og et overordnet organisasjons- og personalansvar.
Vi jobber i en bransje i utvikling, med spennende og utfordrende endringer som følge av økte miljøkrav og
arbeid mot sirkulær økonomi. Som ny daglig leder i Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS skal du
være med å styre utviklingen i tråd med selskapets strategi med fokus på miljø, effektivitet og service.
Ansvarsområder:
•
•
•

Sikre selskapets strategiske og økonomiske mål
Videreutvikle en effektiv, konkurransedyktig og faglig kompetent organisasjon
Sikre godt samspill med ansatte og eksterne samarbeidspartnere

Om deg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdanning på høyskolenivå eller relevant ledererfaring
Erfaring med endringsledelse med kontinuerlig utvikling og forbedring i hele verdikjeden
Gjerne erfaring fra driftsorganisasjon, produksjon, tekniske tjenester eller tjenesteytende virksomhet
Motiveres av resultat og utvikling, og av å jobbe med sirkulær økonomi
Kjennskap til sirkulærøkonomi/avfallshåndtering og kommunal sektor vil være en fordel
Evne til å utvikle gode relasjoner både internt og eksternt
Inkluderende og fremtidsrettet
God økonomisk forståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederstilling i en bransje preget av utvikling og muligheter.
Vi kan tilby:
•
•
•
•

Arbeidsoppgaver innen et fagområde i sterk vekst.
Et godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold.
Lønn etter avtale
Pensjonsordning i KLP

Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler med 2% innskudd i KLP.
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til styreleder i GiR, Jørn-André Stenseth, tlf. 47649066
Kortfattet søknad med CV sendes på mail til post@gir.hm.no eller pr. post til: Glåmdal Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 Sander. Originale vitnemål og attester medbringes til et evt
jobbintervju.
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