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TRANSPORTLEIAR, 100% STILLING 

IATA har ansvaret for renovasjon og slam frå hushaldning/ fritidsboligar i eigarkommunane. IATA har 
gjenvinningsstasjon/omlastingsstasjon på Stormo i Lunde og på Stemmen i Drangedal. Hovudkontoret ligg i Treungen 
med både gjenvinningsstasjon, biogassanlegg, deponi og mottak for slam.  

Vi har til sammen 12 renovasjonsbiler/vogntog og til å organisere og lede driften av disse, søker vi etter en kreativ 
person med gjerne erfaring som sjåfør, evner til å samarbeide, serviceinnstilling, ta i et tak og være allsidig. Du må ha 
merkantil erfaring, og gjerne ha benyttet fagprogrammet KomTek. Dette programmet blir benyttet både på renovasjon 
og slam. Det er en stor fordel om du er kjent i våre kommuner. Noe reisevirksomhet må påregnes, samt ha egen bil. 
Kjøre godtgjørelse etter statens satser. 
 
Ansvarsområder/ Oppgaver   
- Daglig ansvar for selskapets sjåfører. 
- Organisere ved sykefravær og ferieavvikling.  
- Planlegge innsamlingsrutene og logistikken for videretransport av avfallsfraksjoner.  
- Ansvar for hentekalender 
- Ansvar for alle hyttebuer/ hytterenovasjon i kommunene 
- Vurdere fortløpende kvaliteten på kjøreveier. 
- Det benyttes fagprogrammet Komtek både på renovasjon og slam. 
- Vedlikeholde slam for alle fire kommunene. Registrere og ajourholde.  Registrering av slam utført og anlegg, 

utforming av roder etc., gjøres i samarbeid/dialog med sjåfører/ administrasjonen forøvrig 
- Oppfølging av gjeldene budsjett 
- Ansvar for all bestilling av bilrekvisita, oppfølging av service og PKK på bilpark, eget dekk hotell 
- Gjennomføre driftsmøter i samarbeid med Driftsleder. Referat fra møter sendes DL 
- Delta i videre utvikling av selskapet  
- kontakt med kunder, andre transportører og markedet 
- HMS-arbeid i samarbeid med Verneombudet 
- Andre oppgaver 

Vi søkjer kandidat som: 
- har relevant utdanning og erfaring, gjerne innen kommunal avfallshandtering 
- er ansvarsbevisst og opptatt av arbeidsmiljøet. 
- kan jobbe både sjølvstendig og i lag med andre. 
- kan kommunisere godt både med kollegaer og med kundane våre. 
- kan kommunisere godt på norsk. 
I tillegg til relevant utdanning og/eller praksis ønskjer vi kandidatar som er pålitelege, serviceinnstilte og tydelege. Vi 
vil leggje stor vekt på bransjeerfaring og lokalkunnskap. 
Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillinga ut frå kompetanse og det avdelinga treng. 
Må ha førerkort kl. C, maskinførerbevis er også en stor fordel. 
Stillingen er underlagt Daglig leder og er plassert på hovedkontoret i Treungen.  

Lønn etter avtale. For stillingene gjelder ansettelse etter lover, regler og avtaleverk med prøvetid på 6 mnd. God 
forsikring/pensjons ordning gjennom KLP  

For nærare informasjon om stillinga kontakt Dagleg Leiar Roar Karlsen tlf. 952 16 331. 

Søknad med CV sender en innen 1. august 2018 til iata@iata.no eller 
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855 Treungen 
Oppfordrer kvinner til å søke. Merk søknad Transportleiar 


