
Er du vores nye affaldsdoktor? 
Gribskov Forsyning søger ny medarbejder til omlastestationen i Højelt. 
Hvis du har hænderne skruet rigtigt på, ikke er bange for at stikke fingrene 
i skidtet, er god til at kommunikere og har lyst til – sammen med 18 gode 
kolleger – at hjælpe Gribskov Kommunes borgere til at få styr på affaldet, 
så hører vi meget gerne fra dig! 

Om stillingen
• Du er en nøgleperson, når kunder og leverandører kommer med affald.
• Du vil få mange og forskelligartede opgaver.
• Dit hovedområde vil være: modtagelse, registrering og omlastning af 

dagrenovation, sørge for at affaldet kommer i de rigtige containere, 
køre entreprenørmaskiner, kundekontakt, vejledning om affald og  
genbrug samt reparation af borgernes containere, skraldespande mv.

• Arbejdssted: Omlastestationen i Højelt på Bøgebjergvej 84 i Græsted.
• Du får 2 nære kolleger og 18 kolleger, der arbejder med genbrugs-

stationer og administration.
• Stillingen er på 37 timer med arbejdstid mandag til fredag.
• Fast løn i henhold til overenskomst.
• Opstart snarest muligt – efter aftale.

Om dig
• Du er teknisk snild og god til at løse praktiske opgaver.
• Du har en håndværksmæssig uddannelse eller erhvervserfaring. 
• Du har almindeligt kørekort, og også gerne truckcertifikat.
• Du kan køre vores entreprenørmaskiner og betjene en komprimator.
• Du kan tale, læse og skrive dansk.
• Du er hjælpsom og positiv i din tilgang til kunder, kolleger og leveran-

dører.
• Du er ikke bange for at tage fat og kan – efter oplæring – arbejde 

både selvstændigt og i teams.
• Du har et godt helbred og god fysik.
• Du kan betjene en computer og foretage registreringer.
• Du har god energi og lyst til at bidrage positivt til vores gode kollegiale 

fællesskab.

Inden opstart vil du blive grundigt oplært. Vi tilbyder relevante kurser og 
nødvendigt arbejdstøj og sikkerhedsudstyr. 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte: leder af Genbrug & Res-
sourcer Sune Pind Kristensen: 4840 4130 eller Henrik Coff Andersen, 4840 
4148. Ansøgning med cv sendes til selskabets kontor på Holtvej 18C, 3230 
Græsted, mærket ”Affaldsdoktor” eller på mail spk@gribvand.dk senest 
den 21/8 2022. Samtaler afholdes 24/8 2022.

Om Gribskov Forsyning 
Per 1. juli har Gribvand ændret navn til Gribskov Forsyning, da vi fre-
madrettet står for at håndtere hele Gribskov Kommunes spildevand og 
affald. Som vores kommende medarbejder vil du blive en del af teamet 
Genbrug & Ressourcer, der står for dagrenovationen samt kommunens to 
genbrugsstationer i Højelt og Skærød samt vores omlastestation i Højelt. 
Teamet har 4 medarbejdere og en leder i vores afdeling på Holtvej 18C i 
Græsted, samt 15 medarbejdere på genbrugsstationerne. 


