
Som pladsansvarlig vil du få det overordnede
driftsansvar for vores modtageanlæg i Silkeborg:

• Daglig ledelse af medarbejdere.
• Ansvar for vedligeholdelse af maskinparken.
• Ansvar for afdelingens drift og budget.
• Understøtte og medvirke til implemente-

ring af overordnede ledelsesbeslutninger.
• Overholdelse af miljøgodkendelser samt vedli-

geholdelse af god kontakt til myndighederne.

Om Kingo Recycling
Kingo Recycling er et selvstændigt selskab i Kin-
go-koncernen. I Kingo Recyclings modtageanlæg 
i henholdsvis Silkeborg og Aalborg modtager vi 
bygge-, anlægs- og industriaffald.  Vi har et ønske 
om at udvide vores aktiviteter på flere områder.

Om stillingen
Vi leder efter en medarbejder, der kan lide en 
kombination af praktisk og administrativt arbejde. 

Du er en erfaren leder, der er vant til at gå forrest 
med en inspirerende lederstil, og du kan sikre, at 
de rette kompetencer er i spil. Samtidig er det også 
dig, der står for den overordnede planlægning, 
økonomi og ressourcestyring af modtageanlægget.

Din baggrund
Du kan have erfaring fra affalds-, entreprenør-, 
bygge-, anlægs- eller jordbrugsbranchen eller 
have arbejdet med miljø. Du må meget gerne 
have en praktisk tilgang og samtidig evnen og 
lysten til at tage dig af den administrative del. 

• Du er en erfaren personaleleder.
• Du har købmandskab og kan tænkte 

kreativt og løsningsorienteret.
• Du er struktureret og har en systematisk 

tilgang til dine arbejdsopgaver.
• Du har et naturligt drive og en vedhol-

denhed, som sikrer, du når i mål med 
opgaverne.

Vi tilbyder:

• Et spændende job i en branche i vækst.
• Faglig og personlig udvikling.
• En attraktiv lønpakke.

Geografi
Du vil være tilknyttet vores afdeling i Silkeborg, 
så det vil være naturligt, at du bor i Midtjylland. 

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte HR- ansvarlig Liselotte Lyngvad på 
mobil 2516 9148.

Du søger stillingen via linket her:
https://app.jobmatchprofile.com/6edfhd

Du kan også scanne QR-koden.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kingo Recycling søger en pladsansvarlig/
afdelingsleder for modtageanlægget i Silkeborg


