
AFDELINGSLEDER, RECYCLING 

Recycling, affaldssortering og genbrug i tonsvis. Er det noget, der tænder dig? Og har du lyst til at være 
med til at sætte dit præg på en virksomhed i udvikling? Så er jobbet som afdelingsleder for Hvidberg 

Recycling lige noget for dig. 

 

 
VELKOMMEN TIL STRUER 

 

Hvidberg A/S er en vækstvirksomhed med fundamentet solidt placeret i det vestjyske. 
Vi har specialiseret os i nedbrydning, sanering og genbrug af bygningsmaterialer i mere end 20 år. Vi har 
brug for din hjælp til at udvikle og lede vores afdeling og vores sortiment indenfor genbrug af affald og 
nedbrydningsmaterialer, med base på vores nyetablerede affaldsplads, VGI, i Struer. 
 

Du får en spændende dagligdag med stor indflydelse på struktur og overblik i afdelingen, og med gode 
muligheder for personlig og faglig udvikling. 
 

Du bliver en del af en spændende og succesfuld virksomhed med et sundt og uhøjtideligt arbejdsmiljø, 
hvor vi arbejder sammen om at skabe resultater. 
 
 

DU STÅR I SPIDSEN FOR HELE RECYCLINGSPROCESSEN 

 

I jobbet vil du få ansvaret for: 
• Daglig ledelse af vores store recyclingplads VGI i Struer 
• At sikre at vores recyclingplads opfylder myndighedskrav 
• Aftaler med vores kunder og leverandører, nye og kommende 
• Optimering af vores processer fra indvejning, over forarbejdning til videre levering 
• At identificere nye potentielle forretningsmuligheder indenfor affaldsbehandling 

 
Du er i høj grad selv med til at præge både dit eget job og afdelingens udvikling.   
 
  

       



 
 
 
 
 
Gennem dit tætte samarbejde og sparring med dine kolleger på tværs af Hvidbergs øvrige afdelinger, og 
med direkte reference til vores administrerende direktør, kommer du til at udvikle dig hver dag. 
Du vil som en naturlig del af jobbet indgå i Hvidbergs ledergruppe.  
 
Du får ligeledes en stor berøringsflade med vores mange samarbejdspartnere såsom offentlige 
institutioner, kunder, leverandører samt diverse øvrige aktører og influenter i branchen. 
 
 
 
DU ER DEN IDEELLE KANDIDAT, HVIS DU:  

 

• kommer med en baggrund som miljøingeniør, miljøkemiker, biolog, geolog eller tilsvarende, 
men vigtigst er erfaring, evne og lyst til at gøre en forskel 

• er god til at samarbejde på tværs af organisationen og fremmer gode løsningsforslag ekstern 
såvel som internt 

• har erfaring med byggeaffald 
• har erfaring med handel og aftaler med råstoffer/materialer 
• har gode kommunikative evner 
• brænder for recycling 

 
 
 
 
INTERESSERET? 

 
Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Jørgen Nielsen på tlf. 2141 7503. 
Send venligst din ansøgning med CV via Jobindex - klik her. 
Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter også gerne på den rette profil. Samtaler afholdes 
løbende. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

HvidberG RecyclinG  –  Vester Gimsingvej 4  –  7600 Struer   –  www.hvidbergas.dk 

 

http://www.hvidbergas.dk/

