
	  

  
  
  
I	  samarbete	  med	  June	  Avfall	  &	  Miljö	  AB	  söker	  ny	  VD	  med	  ambitionen	  att	  
leda	  Sveriges	  bästa	  avfallsverksamhet	  med	  visionen	  ”Från	  avfall	  till	  
resurs	  för	  ett	  hållbart	  samhälle”.	  

June	  Avfall	  &	  Miljö	  är	  ett	  nybildat	  bolag	  som	  ägs	  gemensamt	  av	  Jönköping,	  Habo	  och	  
Mullsjö	  kommuner.	  Vi	  ansvarar	  för	  sophämtning,	  slamtömning	  och	  
sortergårdsverksamheten	  för	  156	  000	  invånare	  i	  de	  tre	  kommunerna	  och	  har	  en	  
beräknad	  omsättning	  på	  165	  miljoner.	  Vi	  är	  drygt	  100	  engagerade	  medarbetare	  som	  
genom	  kvalitet	  och	  gott	  kundbemötande	  vill	  göra	  det	  enkelt	  för	  våra	  kunder	  att	  värna	  
om	  miljön.	  

Som	  VD	  för	  June	  Avfall	  &	  Miljö	  arbetar	  du	  på	  uppdrag	  av	  bolagets	  styrelse	  och	  ska	  leda	  
bolaget	  mot	  att	  bli	  Sveriges	  bästa	  avfallsverksamhet.	  I	  ansvaret	  ingår	  att	  säkra	  och	  
utöva	  ett	  gott	  ledarskap	  i	  bolaget,	  att	  utveckla	  verksamheterna	  inom	  respektive	  
område	  samt	  att	  ytterligare	  utveckla	  relationerna	  med	  omvärlden,	  både	  nationellt,	  
regionalt	  och	  lokalt.	  
	  
För	  att	  framgångsrikt	  kunna	  driva	  June	  Avfall	  &	  Miljö	  har	  du	  flerårig	  
arbetslivserfarenhet	  som	  ledare	  från	  offentlig	  eller	  privat	  verksamhet,	  men	  det	  är	  
viktigt	  att	  kunna	  förstå	  företagets	  roll	  och	  affärsprocess	  i	  en	  politiskt	  styrd	  
organisation.	  	  Vi	  ser	  gärna	  att	  du	  dessutom	  har	  en	  akademiskutbildning	  inom	  
exempelvis	  miljö-‐,	  ekonomi-‐	  eller	  samhällsområdet.	  
	  
Du	  är	  en	  stabil	  och	  erfaren	  ledare	  med	  dokumenterat	  goda	  resultat	  av	  att	  leda	  genom	  
andra.	  Du	  är	  engagerad	  och	  skapar	  delaktighet,	  motiverar	  och	  ger	  de	  befogenheter	  
som	  krävs	  för	  att	  nå	  uppsatta	  mål.	  Du	  har	  ett	  strategiskt	  tänk,	  prioriterar	  och	  gör	  
korrekta	  avvägningar.	  Som	  person	  har	  du	  en	  väl	  utvecklad	  förmåga	  att	  samverka	  både	  
internt	  och	  externt.	  

Givetvis	  står	  du	  bakom	  bolagets	  värdeord	  –	  engagemang,	  respekt	  och	  ansvar.	  

Har	  du	  ytterligare	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  styrelseordförande	  Peter	  
Jutterström	  tfn	  036-‐10	  55	  27	  eller	  vice	  vd	  för	  Jönköpings	  Rådhus	  AB	  Eva	  Nilenfjord	  tfn	  
036-‐10	  53	  22.	  

Din	  intresseanmälan	  skickar	  du	  till	  Anders.stegersjo@managementpartners.se	  eller	  till	  
Pernilla.dehlin@managementpartners.se	  senast	  2018-‐11-‐14.	  

	  


