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En strukturerad och lösningsorienterad specialist
inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö sökes!
Brinner du för hållbarhet, miljö och affärsutveckling? Har du fallenhet för att se helheten
och hitta lösningar som skapar positiv effekt i hela kedjan? Är du dessutom duktig på att
kommunicera detta till kollegor i olika delar av verksamheten och få med dem på tåget?
Då kan du vara vår nya KMA-specialist! I rollen kommer du att ingå i ledningsgruppen för
Sortera Recycling.
Varmt välkommen med din ansökan!

SER DU SKILLNAD PÅ KORTSIKTIGA VINSTER OCH LÅNGSIKTIGT ARBETE?
I rollen kommer du arbeta systematiskt som kontrollfunktion och stödfunktion för våra
anläggnings- och divisionschefer gällande frågor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I praktiken
innebär det att du behandlar och driver olika miljö- och tillståndsfrågor samt ansvarar för att
utveckla ISO-arbetet (9001,14001,45001) för vår verksamhet. Det kan inkludera allt ifrån att
hantera tillståndsansökningar, tillsynsfrågor och miljörapportering till att bevaka lagar och regler
samt lagefterlevnadskontroll.

ÄR KMA-SPECIALIST PÅ SORTERA EN PERFEKT MATCH FÖR DIG?
Här får du ett omväxlande och varierande arbete där ingen dag kommer att bli den andra
lik. I den här rollen kommer du att ha kontaktytor inom många olika funktioner i bolaget,
vilket betyder att regelbundna resor till våra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Helsingfors ingår i tjänsten. Du kommer i ditt uppdrag att bli en viktig länk mellan dessa
funktioner. Du kommer att rapportera till affärsområdeschefen, arbeta tätt tillsammans Sorteras
hållbarhetschef på koncernnivå, samt med specialister för våra andra affärsområden inom
Sortera Materials och Sortera Industry.
“Det jag tror skiljer sig väldigt mycket i vår bransch jämfört med andra branscher är att vårt
miljöarbete är så integrerat i vår business. Alltså kommer du vara väldigt involverad i det dagliga
arbetet och i vad som händer i verksamheten eftersom det genomsyrar allt vi gör.”
– Viktor, din framtida kollega
Vi söker alltså dig som gillar att arbeta med ”örat mot rälsen”, och vad menar vi med det?
Jo, du ska kunna se helhetsperspektivet och tänka långsiktigt i olika komplexa frågor, men
framförallt hjälpa oss med hur vi praktiskt ska applicera detta i vårt dagliga arbete.
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SORTERA STÅR ALDRIG STILL - VI ÄR I STÄNDIG RÖRELSE
Vår verksamhet har sedan starten 2006 utvecklats i en otrolig fart, mycket tack vare en
hög entreprenörsanda i hela bolaget. Alla bidrar med sin del av helheten och ställer upp för
varandra, och det gör att vi rör oss framåt. Kort sagt - hos oss händer det alltid saker och vi är
en perfekt match för dig som trivs i en verksamhet med framåtanda.

SORTERAS FÖRETAGSKULTUR - MED ALLA OCH FÖR ALLA
Under normala omständigheter har vi gemensamma frukostar, träningsaktiviteter, sommarfester
och julfester. Vartannat år ordnar vi även uppskattade resor till Åre. Vi tror att en stark gemenskap
skapar bättre samarbeten mellan våra anläggningar och avdelningar.
Vi vill att du som medarbetare ska stanna länge hos oss och välkomnar dig därför till en
arbetsplats med en positiv företagskultur som vi kallar Sortera Way, och som bygger på våra
värdeord Service, Hållbarhet och Kompetens. Vi är stolta över den familjära stämning vi har i
företaget, och för att bibehålla den ordnar vi med jämna mellanrum roliga aktiviteter för våra
medarbetare. Vi vill ge dig möjlighet att utvecklas med oss, och vårt mål är att du ska trivas och
vilja stanna länge hos oss.

DU - EN MÄSTARE PÅ ATT OMVANDLA TEORETISK KUNSKAP TILL
PRAKTISKA LÖSNINGAR
Vi tror att du som läser detta har en gedigen kunskap av att läsa samt tolka lagstiftningar och
myndighetsbeslut. Kanske har du arbetat som tillsynssamordnare eller miljösamordnare inom
industriell verksamhet, avfallshanterings- eller andra tillsynsreglerade verksamheter. Viktigast
för oss är att du har viljan att utvecklas i samma takt som vi växer.
Som person tror vi att du är förändringsbenägen, vet hur du ska prioritera ditt arbete och ser
möjligheter när nya utmaningar dyker upp. Du är även lösningsorienterad och brinner för att
driva idéer kring hur vi kan utvecklas och förbättra våra arbetssätt. Du är alltså personen som
gärna ställer upp när dina kollegor behöver någon att bolla tankar och idéer med.
Sist men inte minst - är vår förhoppning att du, precis som vi, vill känna stolthet över vad vi har
åstadkommit och vart vi är på väg.

HAR VI ÖVERTYGAT DIG OM VARFÖR SORTERA ÄR DIN NÄSTA
ARBETSPLATS? DET TROR OCH HOPPAS VI VERKLIGEN!
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan, sista ansökningsdatum är 11 juni. Har du
frågor om tjänsten, vänligen kontakta affärsområdeschef Henrik Gustafsson via:
henrik.gustafsson@sortera.se

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials)
strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, med lösningar som bidrar till
ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i samtliga av Bolagets verksamheter. Med fler än 350 anställda
och en omsättning överstigande 1,2 miljarder kronor (2020) bedriver Sortera verksamheten i egen regi från
försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera genomför dagliga uppgifter för
tusentals företag och privatpersoner i Norden.
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