Norsk Polarinstitutt
Seksjon for miljørådgivning

Rådgiver/seniorrådgiver - miljørådgivning
Norsk Polarinstitutt
har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i miljø- og kartavdelingen, seksjon for miljørådgivning. Instituttet er et direktorat
underlagt Klima- og miljødepartementet, og er rådgiver for norske myndigheter i forvaltning av Arktis og Antarktis. I tillegg har vi
forvaltningsmyndighet i Antarktis. Forvaltningsråd gis basert på kunnskap frembrakt av forskningen.

Arbeidsoppgaver
Den som ansettes inngår i et kompetent og allsidig miljø hvor den enkeltes kompetanse benyttes i ulike prosjekter og prosesser.
Arbeidsoppgavene består i hovedsak av faglig og koordinerende oppgaver innenfor norsk havforvaltning. Avhengig av behovet i forvaltningen
kan man også få andre oppgaver og ansvarsområder.
Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:
Koordinering av Norsk Polarinstitutts leveranser til og arbeid i Faglig forum og Overvåkingsgruppen
Bidra til videreutvikling av forvaltningsplansystemet gjennom Faglig forum og Overvåkingsgruppen
Deltakelse på relevante møter og prosesser
Prosjektledelse inkludert økonomiansvar
Koordineringsoppgaver internt i instituttet og eksternt mot andre institusjoner
Utarbeidelse av faglige innspill
Tilrettelegging av fagtekster for nettsteder og annen bruk i miljøforvaltninga
Annen utredning og rådgivning

Kvalifikasjoner
Stillingen krever utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innen naturfaglig retning, fortrinnsvis innen marine fag. Kjennskap til og erfaring fra
arbeidet med norsk havforvaltning i forvaltningsplansystemet vektlegges. Kompetanse innen miljøfaglig rådgivning og kommunikasjonsarbeid
knyttet til formidling av forskningsbasert kunnskap til allmennheten vil være en fordel. Vi søker etter en person med evne til å favne bredt faglig,
og som samtidig er god til å forenkle komplekse problemstillinger i formidlingssammenheng. For tilsetting som seniorrådgiver stilles det krav til
relevant erfaring innenfor arbeidsoppgavene.
Det legges vekt på personlige egenskaper. Vi søker en engasjert og initiativrik person, som evner å finne gode løsninger. Stillingen krever gode
kommunikasjons- og samarbeidsevner, generelt gode IKT-kunnskaper, samt veldig gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper.

Øvrig informasjon
Arbeidssted er Tromsø. Stillingen avlønnes etter statens regulativ i 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Det trekkes 2% til Statens
Pensjonskasse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi kan tilby en interessant stilling i et internasjonalt miljø, samt gode pensjons- og
forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik
utdannings-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Norsk Polarinstitutt er en IA-virksomhet, og vi vil sørge for tilrettelegging på
arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Ellen Øseth, ellen.oseth@npolar.no, tlf. 971 78 715 eller seniorrådgiver Cecilie von Quillfeldt,
cecilie.von.quillfeldt@npolar.no, tlf. 970 99 885.
Søknadsfrist er 20. januar 2019.
Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av sertifikater, vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser sendes
elektronisk via www.jobbnorge.no. Vi ber om at publikasjoner ikke legges ved søknaden, men opplyser om at dette kan bli etterspurt på et
senere tidspunkt. Vedlegg registreres sammen med søknaden i Jobbnorge.
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker
søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har
anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.
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driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i
polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet
i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. For mer
informasjon, se www.npolar.no.
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