
 
 

ØFAS Husholdning AS er et datterselskap i ØFAS-konsernet. Selskapet har som hovedformål 

å drive med kommunal tjenesteyting innenfor renovasjon og slam for kommunene i Øst-

Finnmark. I tillegg driver selskapet bemannede miljøstasjoner i Kirkenes, Vardø, Båtsfjord og 

Berlevåg. Hovedkontoret er lokalisert i Tana. For mer informasjon om konsernet, se vår 

hjemmeside www.ofas.no. 

DRIFTSOPERATØR/KUNDEVEILEDER VED KIRKENES 

MILJØSTASJON 

ØFAS Husholdning AS søker etter en dyktig og serviceinnstilt driftsoperatør/kundeveileder til 

miljøstasjonen i Kirkenes. 

100 % fast stilling. 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:  

• Kundeservice og mottakskontroll av avfall fra husholdninger. 

• Mottak og sortering av EE- og farlig avfall. Lasting/lossing ved forsendelser. 

• Mindre vedlikehold og renhold av miljøstasjon og lager. 

 

Stasjonen tar imot og behandler alle typer avfall, inkludert farlig avfall som ikke kan leveres 

gjennom vanlig husholdningsrenovasjon.  

Opplæring i drift av miljøstasjonen og behandling av farlig avfall vil bli gitt både internt og 

via eksterne kurs. Man må regne med å delta i innsamlingen av husholdningsavfall og annet 

arbeid ved behov. 

 

Kvalifikasjonskrav: 

• Førerkort klasse B 

• Maskinførerbevis M4 hjullaster, M2 gravemaskin og T4 truckførerbevis  

• God kommunikasjonsevne muntlig og skriftlig på norsk, min. nivå B2. 

• Erfaring fra service/kundebehandling.  

• Tilstrekkelig forståelse av digitale systemer på PC/Pad/smarttelefon. 

• Punktlig, ryddig og ansvarlig. 

• Gode holdninger til HMS.  

• God fysisk form da det er mye ståing/gåing i stillingen. Det kan jo også forekomme 

noen tunge løft. 

• Evne og vilje til å sette seg inn i gjenvinning/avfallsfaget. 

• Evne og vilje til å ta vare på maskiner og utstyr. 

 

Det er ikke et krav, men det er også ønskelig med: 

• Erfaring fra avfallsbransjen. 

• Mekanisk kompetanse. 

• Fagbrev i gjenvinningsfaget. 

• Førerkort klasse C 

 

Søkere som oppfyller både krav og ønsker vil bli foretrukket. 
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Lønn/ansettelse:  

Lønn etter kvalifikasjoner, i henhold til tariffavtale og lokale lønnsavtaler. 

Kvinner oppfordres til å søke.  

 

Kontaktperson:  

Driftsleder Sture Helander tlf. 950 48152, e-post: sh@ofas.no 

  

Søknad med 2 referanser sendes til:   

ØFAS Husholdning AS, Deanugeaidnu 163, 9845 Tana, eller på e-post til: post@ofas.no   

 

Søknadsfrist 16.02.2023 
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