
 

 
Driftsleder for Gjenvinningsavdelingen 

 
Hallingdal renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og 
avfallshåndtering for innbyggere og hytter i Hallingdal og Krødsherad, og betjener i dag ca. 35 000 
abonnenter. Vi har i dag rundt 60 dedikerte ansatt. Grunnet økte arbeidsmengder, store utviklings- 
og endringsprosjekter vil nå driften av våre gjenvinnings- og håndteringsanlegg skilles nå ut som en 
egen driftsenhet. Vi søker derfor etter en driftsleder i en ny 100% fast stilling som vil videreføre 
utviklingen av disse oppgavene. Arbeidssted vil være ved selskapets hovedanlegg i Kleivi, Ål. Du vil 
rapportere til daglig leder og inngår i selskapets ledergruppe. 
 
 
Som driftsleder vil du være ansvarlig for: 

• styring og videreutvikling av den daglige driften av selskapets gjenvinnings og 
håndteringsanlegg, mottak for farlig avfall, slamkomposteringsanlegg, deponier og lokalt 
mottak for Ål kommune.  

• videreutvikling av prosesser og rutiner innenfor ansvarsområdet.   

• kommersielle avtaler knyttet til kjøp og salg av ressurser og avfall.  

• at driften skjer i henhold til utslippstillatelser og andre krav i relevante lover og forskrifter. 

• HMS og kvalitetsarbeid innenfor eget ansvarsområde.  

• oppfølging og optimalisering av miljøpåvirkning fra denne typen operasjoner.  

• å være prosjekteier for flere utviklings- og oppgraderingsprosjekter i tiden fremover 

• personal og budsjett for egen avdeling og oppgaver.   
 
Vi ser etter deg som:  

• ønsker å bidra mot et viktig samfunnsoppdrag, med stadig økende krav til økt andel av 
gjenvinning.  

• har relevant ledererfaring, gjerne fra driftsorganisasjoner innenfor bygg, anlegg, offentlig 
administrasjon eller lignende. 

• har relevant formel kompetanse eller utdanning, og/eller langvarig relevant praksis og gode 
referanser.  

• har god forståelse for bedriftsøkonomiske prosesser.  

• er løsningsorientert, strukturert og selvstendig.   

• evner å skape de forventende resultatene, både basert på egen innsats og gjennom ledelse 

av andre.  

• har erfaring med å jobbe opp mot offentlig forvaltning.  

• har erfaring med aktivt HMS arbeid.  

• kan jobbe på detaljnivå samtidig som det store bildet ivaretas  

• har god forståelse av arbeid med videreutvikling og forbedring av operasjonelle prosesser 

• er en som bygger en felles lagånd  

• er god på muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

• har gode kunnskaper i bruk av MS office og er vant med å bruke PC i det daglige. 

• har førerkort for personbil.  
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Vi tilbyr:  

• En meningsfylt hverdag i en bransje i rivende utvikling og med stadig krav til videreutvikling.   

• Konkurransedyktige betingelser 

• Forsikringer og pensjon med gunstige kommunale betingelser gjennom KLP 

• Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer 

• Stabile og kompetente ansatte.  

• En spennende og variert arbeidshverdag. 

• Muligheter for faglig påfyll og tilrettelegging for å gjennomføre relevant videre-
/etterutdanning.   

 
Personlige egenskaper, samt mulighet for rask tiltreden vil vektlegges.  
 
Du vil i en oppstartsperiode samarbeide tett med driftslederen som tidligere også hadde ansvar for 
disse delene av driften. Som driftsleder vil du i hverdagen jobbe mye sammen med lederne for 
selskapets støttefunksjoner innenfor HMSK, Prosjektledelse og kontor.  
 
 
Kontaktperson: 
Daglig leder Eirik Lystrup, tlf: 32086118/91381494, e-post: eirik@hallingdalrenovasjon.no 
 
Søknadsfrist: Innen utgangen av 17.10. 
 
Søknad og CV sendes firmapost@hallingdalrenovasjon.no,  
Søkerlisten vil være offentlig tilgjengelig gjennom åpne postlister.  
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