
 

 

       
 

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR), er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling og 
behandling av avfall og slam i Valdres. VKR har i underkant av 50 ansatte. Hovedanlegget ligger i 
Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes. VKR håndterer årlig 22 000 tonn avfall og 3 000 tonn slam. Selskapet 
har over 20 000 fritidsabonnenter og nær 9 000 fastboende abonnenter. Les mer om VKR på www.vkr.no 

VKR søker etter 

Prosjektmedarbeider 
 

100 % fast stilling med arbeidssted ved hovedanlegget i Rebneskogen 
 

Arbeidsoppgaver 

Vi står foran en større oppgradering og optimalisering av returpunkter for husholdningsavfall fra 

fritidsinnbyggere. I denne stillingen får man hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre dette arbeidet. 

Stilingen være tillagt ansvar for videre oppfølging av returpunktene, planlegging, oppfølging og rapportering i 

saker som gjelder miljø, slamhåndtering og håndtering av avfallsfraksjoner, samt vedlikehold av VKR sine bygg og 

anlegg. 

 

Kvalifikasjoner 

• Ha interesse for avfallsbransjen, herunder gjenvinning/ombruk 

• Relevant høyere utdanning, eller 2-årig teknisk fagskole 

• Erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse 

• Erfaring med prosjektgjennomføring, miljø, bygg- og anlegg, forvaltning og utvikling er en fordel 

• Være bekvem med å forvalte og forholde seg til aktuelt regelverk, noe juridisk kompetanse er en fordel 

• Trygg i møte med andre mennesker, ha evne til å samarbeide med grunneiere, eierkommuner og internt 

• Gjennomføringsevne, høy grad av ansvarsfølelse og arbeidskapasitet, samt være fleksibel 

• Ryddig, strukturert og nøyaktighet 

• God til å kommunisere skriftlig og muntlig, snakke og skrive flytende norsk (minimum B2) 

• God IKT-kompetanse og være klar for å lære deg nye systemer 

• Førerkort klasse B 

 

Vi kan tilby 

• En allsidig jobb i en bransje i utvikling og som er framtidsrettet 

• Godt fagmiljø og hyggelige kollegaer 

• Varierende dager med aktivt og samfunnsnyttig miljøarbeid  

• Fast stilling med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale 
 

 
Er du interessert og vil vite mer,  

kontakt Elisabeth Harrang på telefon 911 73 384, eller Hallgrim Berg på telefon 480 11 460 
Søknadsfrist 15. desember 2022 

Søknad med CV, kopi av attester, vitnemål og eventuelt andre vedlegg sendes til post@vkr.no 
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