
Platsansvarig 
Allmiljö ska med anläggningar för avfallsbehandling och fordon för effektiv transportverksamhet erbjuda miljöriktiga 
totallösningar för avfall och återvinningsfraktioner. Allmiljö omsätter ca 110 miljoner kronor/år och har cirka 55 anställ-
da i olika verksamheter, allt ifrån bemanning av återvinningscentraler och behandlingsanläggningar till chaufförer av 
lastväxlare, liftdumper, sopbilar och entreprenadmaskiner. Allmiljö är en trygg samarbetspartner med stabil ekonomi 
och är ett dotterbolag inom Kaj Johansson Gruppen AB

Platsansvarig till vår återvinningsanläggning i Umeå

Är du på jakt efter nästa utmaning och redo att inta en av framtidens främsta branscher? Är du modig som i kreativ, 
lösningsfokuserad och tydlig i din kommunikation? Samtidigt som du är omtänksam och värnar om din personal, din 
kund, vår miljö och din omgivning? Då ska du söka till oss!

I Umeå har vi en egen sorterings- och återvinningsanläggning - Magneten. Här finns en återvinningscentral, där 
främst företag och offentliga verksamheter kan köra in sitt avfall själva. På Magneten finns också en miljöstation där 
vi omhändertar farligt avfall, och på sorteringsplanen sorteras avfall från containrar som är hämtade hos främst bygg- 
och rivningsföretag, industrier och offentliga verksamheter. Vi innehar alla nödvändiga tillstånd för transport av avfall 
och farligt avfall, samt är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO-standarden. 

Hur ser din arbetsdag ut?
Som Platsansvarig arbetar du nära Affärsområdeschefen med att driva och utveckla affärsområdets och anlägg-
ningens produktion och verksamhet. Du ansvarar för bearbetning och arbetssätt i produktionen för att optimera och 
utveckla vår återvinning. Du samarbetar med våra egna transportledare och externa kunder för att in- och uttranspor-
ter från vår anläggning fungerar optimalt. I detta ingår produktionsplanering och personalansvar för anläggningens 
medarbetare. Stort fokus ligger på att motivera och leda gruppen för att optimera produktionsflöden och utveckla 
hanteringen av de material som återvinns på anläggningen. Du har även delegerat arbetsmiljöansvar. 

Du varvar det arbetsledande ansvaret med att aktivt driva den dagliga verksamheten på ett affärsmässigt sätt. 
Arbetsuppgifterna kommer att innebära administrativa uppgifter som exempelvis in- och utleverans samt inventering. 
I det dagliga arbetet förekommer även en del maskinkörning. Du trivs i en serviceinriktad roll, där målet är att vi ska 
växa tillsammans med våra kunder. 

Du kommer dessutom få fördelen att arbeta med ett av Norrlands starkaste varumärken i branschen och till ditt 
förfogande har du ett antal centrala stödfunktioner med samlad expertis inom avfallshantering. Du rapporterar till 
Affärsområdeschef.

Vem trivs här?
Du har erfarenhet av arbetsledning och produktion, gärna med materialkunskap inom bygg och rivningsavfall. Har du 
erfarenhet från återvinningsbranschen är det meriterande. Goda svenskkunskaper i tal och skrift liksom datorvana 
krävs för tjänsten. Du trivs med ett varierande arbete där mer administrativa uppgifter varvas med praktiskt arbete 
som t.ex. att köra maskin. 

Vi fäster även stor vikt vid dina personliga egenskaper! Du är en kommunikativ och lösningsorienterad ledare som 
skapar och utvecklar goda relationer med din omgivning. Du tar ett personligt ansvar för ditt uppdrag och är trygg i 
att vara tydlig och att ställa krav. Delar av tjänsten är av administrativ karaktär, varför det är viktigt att du är strukture-
rad i ditt arbetssätt. I vår verksamhet förekommer säsongsvariationer och periodvis kan arbetsbelastningen vara hög, 
varför det är viktigt att du har en god prioriteringsförmåga och modet att kreativt lösa de utmaningar som dyker upp.

Intresserad?
Visst låter det spännande? Sök snarast och senast 25 juni 2018, eftersom vi arbetar med löpande urval. Kom ihåg 
att till din ansökan bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berät-
tar om vad som lockar med tjänsten och varför just du är rätt person. För mer information om tjänsten är du välkom-
men att kontakta Affärsområdeschef Niklas Holmgren på tel. 090-349 60 19. Har du frågor om rekryteringsprocessen 
är du välkommen att kontakta HR ansvarig Maria Forssell på tel. 0935-399 63.

Maila din ansökan till: jobb@allmiljo.se och märk din ansökan ”Platsansvarig”. 

Välkommen med din ansökan!


