
 

 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund arbetar för att stärka Sjuhäradsområdets utveckling. Förbundet är en kommunal 
samverkansorganisation med uppgift att tillvarata de åtta medlemskommunernas gemensamma intressen och främja deras 
samverkan. För mer information: www.borasregionen.se  

 

Projektledare regional avfallsplan 
 

Vill du vara med och bidra till en hållbar Boråsregion?  
Vi söker dig som trivs med att ha en central roll i förändringsarbete och med att föra samman människor. 
I två år framåt ska du leda arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Boråsregionens åtta kommuner; 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Avfallsplanen ska 
vara ett ledande dokument i hur kommunerna förebygger och tar hand om sitt avfall.  
 
Arbetsuppgifter 
Arbetet ska förhålla sig till gällande lagstiftning och förordningar som styr arbetet med kommunal 
avfallsplan. Därmed kommer du att vara kontaktperson gentemot myndigheter som exempelvis 
Länsstyrelsen. I arbetet ingår det även att följa upp nuvarande avfallsplan. Exempel på aktiviteter som 
ingår i rollen som projektledare: 

- Leda arbetet med den nya regionala avfallsplanen 

- Koordinera tjänstepersonsgrupper genom projektets gång 

- Ta fram nulägesbeskrivning av avfallshanteringen i regionens kommuner 

- Informera om projektet till tex politiker, tjänstepersoner m.m. 

- Anordna samråd  

- Ta fram förslag på hur avfallsplanen ska förvaltas efter att den är antagen 
 
Kvalifikationer  
För att passa för detta uppdrag ser vi att du: 

- Är en drivande person som entusiasmerar omgivningen till att bidra i utvecklingen 

- Har stor erfarenhet av projektledning/styrning och utredningsarbete 

- Har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift och förmåga att presentera komplex 

information på ett begripligt sätt 

- Är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare 

- Tar initiativ och har lätt för att ta kontakt med och arbeta tillsammans med 

verksamhetsföreträdare och uppdragsgivare 

- Har relevant universitets- eller högskoleutbildning 

- Har kunskap inom avfall och återvinning 

 

Då verksamheten bedrivs i en politiskt styrd organisation är det viktigt att du har förmåga att verka utifrån 

de förutsättningar som kännetecknar en offentlig verksamhet. Kunskap och erfarenhet av arbete med att 

ta fram prognoser och uppföljningar är önskvärda. 

 

Körkort och tillgång till bil är en förutsättning. 
 
Anställningsvillkor  
Heltid. Projektanställning två år. Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse. Placeringsort Borås. 
 
Ansökan  
Din ansökan tillsammans med meritförteckning ska vara inkommen senast 2019-06-20 via e-post till 
info@borasregionen.se, urval sker löpande. Vi undanber oss vänligen med bestämt kontakt med 
rekryteringskonsulter och annonsföretag. 
 
Övrig information 
Har du frågor om tjänsten kontakta Sandra Johansson, 073-334 22 54 alt  
sandra.johansson@borasregionen.se   
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