KJELLER, 04.04.2019

Internship – Green Visits
Osloregionen er langt fremme innen effektiv avfallshåndtering og sirkulær økonomi, og får mye
internasjonal oppmerksomhet fordi aktører i regionen bruker avanserte og innovative løsninger. Mange
internasjonale delegasjoner kommer hit for å se på disse løsningene. Besøkende er representanter fra byer,
regioner, næringsliv, utviklingsorganisasjoner rundt om i verden, som er på jakt etter teknologi og kunnskap
som kan bidra til å løse deres egne konkrete problemstillinger. Delegasjonene ønsker å få inspirasjon og å
lære om teknologier, kompetanse, politikk, strategier og prosjekter som har bidratt til at Osloregionen har
kommet så langt på disse områdene.
Kort om Green Visits
Green Visits organiserer grønne, tekniske besøk til Osloregionen. Vi skal skape forretningsmuligheter for
den grønne næringen i Osloregionen gjennom å forbedre samhandlingen med internasjonale delegasjoner
som kommer på besøk for å se og lære om norske, grønne løsninger. Prosjektet ønsker å transformere
internasjonal interesse til konkret verdiskaping for Osloregionen og å bedre den internasjonale
konkurransekraften blant bedrifter.
Kort om EGE
Oslo kommune Energigjenvinningsetatens (EGE) hovedoppgave, er å sortere husholdningsavfallet til Oslo
kommune, produsere fjernvarme og lage biogass og biogjødsel. Dette gjøres på kommunens energi- og
sorteringsanlegg i Oslo og på biogassanlegget i Nes på Romerike. EGE skal være ledende innen bærekraftig
avfallsutnyttelse.
Haraldrud sorteringsanlegg tar imot husholdningsavfall som er sortert i tre fraksjoner; plastemballasje i blå
poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer. Posene sorteres ut etter farge i de
optiske sorteringsanleggene. Dette er en del av Oslos kretsløpsbaserte kildesorteringssystem.
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Romerike biogassanlegg tar imot kildesortert matavfall i henhold til avfallsforskriften for den kommunale
renovasjonsordningen. Anlegget tar også imot flytende matavfall fra produksjonsindustri, samt matavfall
fra næringsvirksomhet
Om stillingen /arbeidsoppgaver
Som en del av satsingen innenfor avfallshandtering og sirkulær økonomi samarbeider Green Visits med
Energigjenvinningsetaten (EGE). EGE har mange nasjonale og internasjonale besøk til sine anlegg. I
forbindelse med Miljøhovedstadsåret 2019 påregner EGE at det kommer betydelig flere besøk til etatens
anlegg. EGE har derfor behov for hjelp til å håndtere alle besøkene, og stillingene vi lyser ut, omfatter
besøkshåndtering og omvisning til Haraldrud sorteringsanlegg i Oslo og Romerike biogassanlegg på
Vormsund.
Et typisk besøk vil vare ca 3-4 arbeidstimer inkludert reisetid, planlegging og gjennomføring. Den vi søker
må være fleksibel ifht arbeidstid og sted. Stillingen er oppdragsbasert og ansettelsen vil være frem til
31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Green Visits er et prosjekt ledet av Kunnskapsbyen Lillestrøm,
som vil være din arbeidsgiver. Vi gir nødvendig opplæring, blant annet et to dagers sikkerhetskurs i april
som er lønnet.
Du må være forberedt på omvisninger både ved Romerike Biogassanlegg (Vormsund) og Haraldrud
sorteringsanlegg (Oslo). Reise mellom oppmøtested og oppdrag er lønnet, reise dekkes etter staten satser.
Førerkort og tilgang på egen bil er en fordel.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper
Vi søker studenter som ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Du studerer fortrinnsvis
innen fagfeltene miljø, klima, sirkulær økonomi, energi, tekniske fag eller lignende og ønsker en deltidsjobb
der du kan få bruke og videreutvikle din kompetanse og nettverk.
Du må være komfortabel med å stå foran en gruppe mennesker og holde presentasjoner. Du må ha gode
kommunikasjonsegenskaper både i norsk og engelsk. Faglig innsikt og forståelse for bransjen er vesentlig,
du må være forberedt på å lese deg opp om anleggene og det du representerer.
Du må brenne for faget og evne å representere Green Visits og Energigjenvinningsetaten på en profesjonell
måtesom vertskap for delegasjonene som kommer på besøk.
Vi kan tilby:
- Mulighet for faglig utvikling og spennende oppgaver i et internasjonalt miljø
- Mulighet til å utvikle et stort faglig nettverket
- Nødvendig lønnet opplæring
- Konkurransedyktige betingelser
- Du blir del av et team studenter som jobber sammen om besøkshåndtering
Interessert?
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Anette Gangnæs Epost:
anette@greenvisits.no Mob: 995 74 711.

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Side 3 av 3

CV med søknadsbrev sendes til anette@greenvisits.noog merkes med «søknad internship» Søknadsfrist
snarest. Vi ser frem til å høre fra deg. Nøkkelord: avfall, sirkulærøkonomi, gjenvinning, miljøhovedstad,
energi

