Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til
Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting
kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i ØstFinnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for
kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.
Kommunen inngår i tiltakssonen for Finnmark og Nord Troms med økonomiske fordeler
knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.

HMSK-LEDER (RISK MANAGER)
Øst-Finnmark Avfallsselskap AS (ØFAS) søker en praktisk orientert og motiverende
person til stillingen som HMSK-leder (Risk Manager)
ØFAS er eid av kommunene Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og Vardø i
tillegg til den finske kommunen Utsjoki.
ØFAS-konsernet består i tillegg til morselskapet av datterselskapene Masternes Gjenvinning
AS og ØFAS Husholdning AS. Konsernet er to-delt med fokus på forvaltningsoppgaver
innenfor renovasjon/slam for eierkommunene og næringsrenovasjon i Finnmark.
ØFAS-konsernet er lokalisert på følgende steder: Kirkenes, Tana bru, Vadsø, Båtsfjord,
Berlevåg, Vardø, Lakselv, Honningsvåg og Alta. Hovedkontoret ligger ved Tana Bru, sentralt
i Øst-Finnmark.
Konsernets omsetning er på om lag 120 millioner og har 65 ansatte.
I ØFAS har vi høyt fokus på å sikre at våre ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø.
Våre aktiviteter skal være i tråd med myndighetenes og våre eieres forventninger og
krav. Vi ser etter en person som primært vil ha ansvar for selskapets helse, miljø,
sikkerhet- og kvalitetsstyring (HMSK) og som vil være en sterk pådriver i det
kontinuerlige forbedringsarbeidet. Selskapene i konsernet er sertifiserte iht. ISO
14001:2015 og ISO 9001:2015

Arbeidsoppgaver:
• Være en aktiv pådriver i organisasjonen, arbeide tett med ledelse, bedriftshelsetjeneste
verneombud og de øvrige ansatte for å identifisere, utvikle og implementere beste
praksis innen fagfeltene.
• Kvalitetssikre og påse gjennomføring av vedtatte handlingsplaner og aktiviteter.
• Forestå veiledning og opplæring av personell innenfor ansvarsområdet
• Veilede og bistå verneombud og arbeidsmiljøutvalg
• Oppfølgning av tillatelser samt kontakt med myndighetene og leverandører, herunder
utslippstillatelser og eksporttillatelser

•
•
•

Gjennomføre interne kontroller og revisjoner samt eventuelle eksterne revisjoner av
leverandører.
En del reisevirksomhet må påregnes da konsernet har virksomhet over store deler av
Finnmark.
Andre oppgaver etter kvalifikasjoner, erfaring og interesse

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Du har relevant utdanning fra universitet, teknisk fagskole eller høyskole. Gjerne
utdanning som ingeniør og/eller med relevant utdanning innen HMS, miljø og/eller

•

kvalitet. Du må gjerne være nyutdannet. Hvis du har sterk og relevant praksis eller
andre gode forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra deler av utdanningskravet
Du trives med en allsidig arbeidsdag hvor du kan kombinere administrative
kontoroppgaver med operative gjøremål ute i "felten"
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Serviceorientert, åpen, godt humør og en god lagspiller
Evne til å ta initiativ og finne løsninger i nye situasjoner, strukturert og selvgående.
Gode datakunnskaper
Førerkort klasse B

•

Fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver

•
•
•
•
•

Personlige forutsetninger vil tillegges stor vekt.

Det vil være en fordel om du også har erfaring og/eller kjennskap til:
• drift, prosjekt- og/eller anleggsrelatert virksomhet
• gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging av handlingsplaner
• ISO-standarder og bruk av styringssystemer for HMSK.
•

budsjett- og økonomistyringsarbeid

Vi tilbyr:
• En meningsfull og selvstendig stilling hvor du kan kombinere administrative
kontoroppgaver med operative gjøremål ute i "felten"
• Interessante og varierte oppgaver i en virksomhet der risikostyring, HMS og kvalitet
ansees som svært viktig
• Mulighet for egenutvikling og nye utfordringer
•
•

God pensjonsordning
Fleksibel arbeidstid

•

Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og erfaring

Arbeidssted:
Hovedadministrasjonen ved Tana bru. Fleksibelt arbeidssted vil kunne være mulig i perioder.
Kontaktperson: Arve Øverland, direktør. Tlf : 917 86 555
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