
ETT MILJÖFÖRETAG

Renova är Västsveriges ledande 
miljöföretag inom avfall och 
återvinning. Vi jobbar med miljö- 
och hållbarhetsfrågor på många olika 
sätt. Vi hämtar avfall och ser till 
att det tas om hand på miljöriktigt 
bästa sätt. Vi hjälper våra kunder 
och andra i samhället med utbildning 
och goda råd om sortering så att 
så mycket som möjligt av avfallet 
återvinns.

Miljöfrågorna är en del av vår 
vardag. Några exempel: Alla våra 
medarbetare får miljöutbildning. Vi 
har en helt fossilfri fordonsflotta.

Vi planerar våra egna transporter 
så att våra chaufförer kör så korta 
sträckor som möjligt.

ARBETE

Avfall och återvinning är verkligen 
en framtidsbransch. Vi behöver de 
bästa medarbetarna med utbildning 
inom process- och driftteknik, 
kemiteknik, miljö, transport och 
fordon, plåtslageri, blästring, 
ekonomi, kundservice, försäljning 
och marknadsföring.

Som du förstår har vi många 
olika yrkeskategorier och vi behöver 
kompetens från såväl praktisk 
gymnasieutbildning till högskola/
universitet. Våra största yrkesgrupper 
är chaufförer med C/ CE-körkort. 
Här har vi alltid behov av nya 
medarbetare som vill göra en insats 
för ett mer hållbart samhälle.

MÖJLIGHETER

För att vara den ledande 
miljöaktören i Västsverige 
behöver vi ha kompetenta och 
engagerade medarbetare som delar 
koncernens värderingar. Vi tycker 
att det är viktigt med utveckling 

och delaktighet för medarbetare. 
Vi jobbar också mycket med social 
hållbarhet - för ett mer hållbart 
samhälle.

UTVECKLING

Renova fortsätter driva utvecklingen 
inom avfallshantering och 
återvinning. Vi samarbetar med 
kunder, näringsliv, skolor, universitet 
och högskolor. Varje år får till 
exempel en ung forskare inom 
miljöområdet ett stipendium från 
Renova på 100 000 kronor för att 
kunna arbeta vidare med viktiga 
miljöfrågor.

SE MER OM OSS

Titta gärna in på 
vår hemsida och se 
mer av hur det är att 
jobba på Renova. 

LYCKA TILL MED DITT YRKESVAL!

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 800

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ingenjörer inom kemi, väg och vatten, teknik och miljö, 
verkstads- och fordonsmekaniker, drifttekniker, tekniker 
inom avfallsteknik, lastbilschaufförer, maskinförare, 
tekniker inom farligt avfall och elektronik, ekonomer, 
administratörer, IT-tekniker, säljare, marknadskommuni-
katörer, kundservicepersonal m.fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Stort rekryteringsbehov av fordonsmekaniker, drifttekni-
ker och chaufförer med C/CE-körkort.

För övrigt har vi ett kontinuerligt behov av att rekrytera 
kompetenta medarbetare inom alla yrken på Renova.

UTBILDNINGSVÄGAR
Brinner du för miljön så brinner vi för dig. Vi utbildar 
dig som vill lära dig jobbet!
För vissa jobb krävs eftergymnasial utbildning – exem-
pelvis högskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbild-
ning med relevant inriktning.

KONTAKT
sofia.westergaard@renova.se

ADRESS

RENOVA AB
Box 156, 401 22 GÖTEBORG

Besök: Gullbergs Strandgata 20
411 04 Göteborg 

Telefon: 031-61 80 00
E-post: info@renova.se

Webbplats: www.renova.se

www.linkedin.com/company/renova-ab
www.facebook.com/renovaab

ANDRA PRATAR OM HÅLLBARHET,
FÖR OSS ÄR HÅLLBARHET HELA VERKSAMHETEN.
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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 800.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ingenjörer inom kemi, väg och vatten, teknik och miljö, 
verkstads- och fordonsmekaniker, drifttekniker, tekniker 
inom avfallsteknik, lastbilschaufförer, maskinförare, 
tekniker inom farligt avfall och elektronik, ekonomer, 
administratörer, IT-tekniker, säljare, marknadskommuni-
katörer, kundservicepersonal m.fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Stort rekryteringsbehov av fordonsmekaniker, drift-
tekniker och chaufförer med C/CE-körkort. 

För övrigt har vi ett kontinuerligt behov av att rekryte-
ra kompetenta medarbetare inom alla yrken på Renova.

UTBILDNINGSVÄGAR
Brinner du för miljön så brinner vi för dig. Vi utbildar 
dig som vill lära dig jobbet!
För vissa jobb krävs eftergymnasial utbildning – exem- 
pelvis högskoleutbildning eller kvalificerad yrkesut-
bildning med relevant inriktning.

KONTAKT
sofia.westergaard@renova.se 

ADRESS
Renova AB
Box 156, 401 22 GÖTEBORG

Besök: Gullbergs Strandgata 20
Telefon: 031-61 80 00
E-post: info@renova.se

Webbplats: www.renova.se
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