ADMINISTRASJONSLEDER
VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKS (VKR)

Valdres kommunale renovasjon er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling og
behandling av avfall og slam i Valdres. VKR har i dag 44 ansatte. Hovedanlegget ligger i Rebneskogen,
9 km nord for Fagernes, og VKR håndterer årlig 22.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam. Selskapet har
8.250 husholdningsabonnenter og 20.000 fritidsabonnenter. VKR har også 8 miljøstasjoner plassert
rundt i Valdres.
Les mer på www.vkr.no.
Vi søker administrasjonsleder
VKR eies av de seks Valdreskommunene og er organisert som et interkommunalt selskap i henhold til
IKS-loven. VKR arbeider for avfallsminimering, ombruk, materialgjenvinning og forsvarlig
sluttbehandling av avfallet på en kostnadseffektiv måte, og driver avfallshåndtering i og på vegne av
eierkommunene.
VKR er en viktig samfunnsaktør og en betydelig industribedrift i Valdres, og pådriver for å utvikle
fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger. Det er stort fokus på blant annet forbedring og
utvikling av avfallshåndtering, forretningsdrift og organisasjon.

Arbeidsoppgaver
•

Leder for administrasjonsavdelingen

•

Økonomi- og personalansvar i avdelingen

•

Strategi- og planleggingsarbeid for selskapet

•

Styre- og representantskapssaker

•

Kommunikasjon

Kvalifikasjoner
•

•

Erfaring med en eller flere av følgende fagområder:
- Personal
- Økonomi
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- Internkontroll
Ledererfaring med dokumenterte resultater

Krav til utdanning
•

Relevant universitets-/høyskoleutdanning

Personlige egenskaper
•
•
•
•

God til å samarbeide med andre
Gjennomføringsevne og en pådriver for at ting skjer, og blir ferdigstilt.
Utadvendt og god til å kommunisere eksternt og internt
Selvstendig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr
En spennende jobb for en person som liker å jobbe i et arbeidsmiljø der ingen dager er like.
Fast stilling med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.
Interesserte kan ta kontakt med daglig leder Hallgrim Berg, på telefon 480 11 460.
Søknadsfrist 1. desember 2020.
Søknad sendes på epost til hallgrim@vkr.no

Om Valdres
Vakre, varierte Valdres strekker seg fra de frodige vann- og skogdalene i sør til Jotunheimens mektige
2000-meterstopper i nord.
Få regioner i Norge har et så variert tilbud av aktiviteter gjennom alle fire årstider. Valdres er hele
familiens favoritt!
Vi gleder oss til å vise frem mangfoldet i Valdres og alt denne vakre regionen har å by på.
Velkommen til Valdres!

Les mer om stillingen på www.vkr.no. Søknadsfrist: 1. desember 2020.

