
 

DATAKOORDINATOR OG 
KUNDEBEHANDLER 
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. VKR håndterer årlig 22.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam. Selskapet har 
8.250 husholdningsabonnenter og 20.000 fritidsabonnenter. VKR har 8 miljøstasjoner plassert rundt i 
Valdres.  
Les mer på www.vkr.no. 

 

Vår datakoordinator og kundebehandler går av med pensjon.  

Vi søker derfor etterfølgeren. 

 

Arbeidsoppgaver 

Stillingen er på kundesenteret, med spesielt ansvar for IKT-løsningene. Det deltas også i 
kundesenteret sine øvrige oppgaver.  

• Ansvar for drift av fagsystemer 

• Videreutvikling av VKR sin bruk av dataløsninger  

• Brukerstøtte 

• Kundebehandling 

• Ajourføring av databaser 

• Kontakt med system leverandørene  

• Følge opp backup- og vedlikeholds rutiner 
 

Kvalifikasjoner 

• Erfaring med bruk og drift av IKT-systemer  

• Kundebehandling 
 

Krav til utdanning 

• Relevant utdanning og erfaring 

 

Personlige egenskaper 

• God til å samarbeide med andre 

• Nøyaktig og ansvarsbevisst 

• Tålmodig og ikke gi seg før alt fungerer 

• Løsningsorientert 

 

 

http://www.vkr.no/


 

 

  Vi tilbyr 

En spennende jobb for en person som liker å jobbe i en framtidsretta bransje. 

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 12. januar 2021. 

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-meters topper 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: 12. januar 2021. 
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