
 

 
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. 

 

 

 

 

 

Fast vikariat ved ferier og fravær 

Kundeveileder på gjenvinningsstasjon 

 

GIR har ledige stillinger som faste vikarer ved alle våre gjenvinningsstasjoner. Vi ønsker oss 

samarbeidsvillige, initiativrike og utadvendte personer med ”stå-på vilje” og evne til å yte god 

service for våre besøkende. Arbeidstid er 12:00 – 19:30. 

 

Hovedarbeidsoppgaver: 

 Holde orden, og ta imot besøkende på gjenvinningsstasjon i ferieavvikling og ved 

fravær. 

 Rettlede besøkende for å oppnå best mulig kildesortering. 

 Annet forefallende arbeid. 

 

Følgende kvalifikasjoner ønskes: 

 Ha positiv fremtoning, å være glad i kontakt med mennesker 

 Fleksibel, lojal og ærlig 

 Ansvarsbevisst og pålitelig. Stillingen er i stor grad selvstendig 

 Relevant erfaring fra bransjen er en fordel 

 Maskin- og/eller truckførerbevis er en fordel, men ikke krav 

 Evne til å ta vare på maskiner og utstyr, og holde det ryddig rundt seg 

 Det kreves gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

 Stillingen krever grunnleggende kunnskap om dataverktøy 

 Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Vi kan tilby: 

 Arbeidsoppgaver innen et fagområde i sterk vekst. 

 Et godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold. 

 Lønn etter tariff 

 Pensjonsordning i KLP 

 

Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler med 2% innskudd i KLP. 

 

Kontaktperson: Driftsleder, Anders Amundsen tlf 95 49 69 06 (hverdager 08.00-15.30) 

 

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes til 

Glåmdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 Sander eller som 

e-post til sorensen@gir.hm.no 

 

Vennligst angi ved hvilken gjenvinningsstasjon du kan jobbe i søknaden (Nord-Odal, Sør-

Odal, Kongsvinger og/eller Eidskog). Evt om du har mulighet til å jobbe ved flere. 

 

Søknadsfrist: 01.10.2018 
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