Rådgiver/seniorrådgiver beredskap
Arbeidsoppgaver
Det er ledig fast stilling for rådgiver/seniorrådgiver innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til saksbehandling, rådgivning og veiledning innen samfunnssikkerhet og beredskap, både overfor sentrale
myndigheter, regionale etater, kommuner og enkeltpersoner. Planbehandling relatert til plan- og bygningsloven hører også med til stillingen.
Kontorsted
Beredskapsstaben har kontorer i Fylkeshuset i Kristiansand, men skal fra slutten av 2020 samlokaliseres med resten av fylkesmannsembetet i
nytt bygg i Arendal. Den som tilsettes vil i perioden fram til samlokalisering kunne tilbys kontorlokaler i Arendal deler av arbeidsuken hvis det er
forenlig med de til enhver tid pålagte oppgavene.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter deg som har utdanning på mastergradsnivå innen samfunnssikkerhet og beredskap og med arbeidserfaring fra fagfeltet.
Utdanning på bachelornivå kombinert med lang relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanningskravet.
Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og planarbeid etter plan- og bygningsloven. Nettverksbygging og vedlikehold av dette er
viktig for oss og du skal samarbeide bredt både internt og med regionale og kommunale aktører. Du må derfor ha gode samarbeids- og
kommunikasjonsevner og uttrykke deg godt skriftlig og muntlig. Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr
Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 480 000 - 544 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt
kvalifiserte søkere kan alternativ avlønning vurderes.
Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse.
Fleksibel arbeidstid
Utfordrende oppgaver i et godt, tverrfaglig miljø
Trivelige kolleger
Søkerne vil bli vurdert ut fra personlige egenskaper, formell kompetanse og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.
Send søknad elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden. Søkere som ønsker å
reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.
Fylkesmannen ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn,
alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens
inkluderingsdugnad.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen får du av:
Assisterende fylkesmann Knut Berg, tlf. 37017501 eller 97599524.
Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy, tlf. 38176250 eller 95136846.

Om oss
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir
best mulig lokalt tilpassetog kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale
myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.
Beredskapsstaben ivaretar Fylkesmannens oppgaver på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Vi skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i
Agderfylkene. Vi skal forebygge risiko gjennom tilsyn og øvelser med kommunene, gjennom å påse at samfunnssikkerhet er ivaretatt i
arealutviklingen og gjennom generell saksbehandling og rådgivning. Vi har også en definert rolle innen samordning og håndtering av hendelser.
Kommunene, regionale aktører og Fylkesmannens egen organisasjon er de viktigste målgruppene for arbeidet vårt.
Jobbnorge-ID: 169589, Søknadsfrist: Avsluttet

Utlysningstekst (169589).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 18. september 2019 kl. 21:49

Side 1 / 1

