Bli trainee hos oss!
Om stillingen
Er du interessert i likestilling, ikke-diskriminering og internasjonale saker? Da er dette jobben for deg!
Departementet er på jakt etter deg som vil arbeide med interessante arbeidsoppgaver på et spennende politikkfelt. Som ansatt i
Kulturdepartementet bistår du statsråden med å utforme politikk, understøtte kommunikasjon med Storting og Regjering og framlegge viktige
enkeltsaker for politisk ledelse.
Det å jobbe i Kulturdepartementet gir en unik mulighet til å følge samfunnsutviklingen og jobbe tett med utformingen av politikk på øverste nivå.
Stillingen lyses ut via traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og varer i 1,5 år fra og med
ansettelsesdato. Stillingen er plassert i avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker.

Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet. Stillingen er
forebeholdt personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Du kan finne mer informasjon om traineeprogrammet via denne
lenken.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene dine vil omfatte saksbehandling, utredningsarbeid, budsjett- og økonomi arbeid og administrative oppgaver på avdelingens
og departementets område.
Du må være forberedt på å hospitere i andre seksjoner/avdelinger i departementet.

Kvalifikasjoner
Du må ha utdanning på minimum bachelorgradsnivå innenfor juss/rettsvitenskap, samfunnsfag eller økonomi. Utdanning på masternivå eller
høyere er en fordel.
Du er god til å uttrykke deg muntlig og skriftlig på norsk og på engelsk. Vi legger ellers vekt på at du er analytisk og samfunnsorientert. Du må
kommunisere og samarbeide godt, og du er initiativrik og fleksibel. Vi ønsker deg som har interesse for politikkområdet til departementet og
avdelingen spesielt.

Vi tilbyr
Vi kan tilby spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og inkluderende arbeidsmiljø med kunnskapsrike og kompetente
kollegaer. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har fleksible
arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.
Ansettelse som rådgiver.
Lønn fra kr. 456 400 til 563 700 brutto per år.
For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Kulturdepartementet er det et personalpolitisk mål å
oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer
som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

Offentlig søkerliste og kontakt
Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Departementet vil
svare på krav om unntak fra den offentlige søkerlisten før vi offentligjør listen.
Vil du vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med ekspedisjonssjef Hege Nygård på mobil 916 64 383.

Utlysningstekst (171673).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 21. august 2019 kl. 17:35

Side 1 / 2

Om oss
Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett,
medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri. Departementet har omtrent 160 ansatte fordelt på fem avdelinger og en
kommunikasjonsenhet.
Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker har sektoransvar og koordineringsansvar på politikkområdene likestilling og
diskriminering, og har ansvar for å følge opp internasjonale konvensjoner og internasjonalt arbeid på området. Avdelingen har i tillegg ansvar
for regelverk på likestillings- og diskrimineringsområdet, kulturelt mangfold og internasjonale kultursaker.

Avdelingen arbeider med et bredt spekter av virkemidler innenfor politkkområdene, med hovedvekt på lov- og politikkutvikling,
tilskuddsordninger, strategier og handlingsplaner, forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) og styring av underliggende virksomheter. Avdelingen
deltar i internasjonalt arbeid på det likestillingspolitiske og kulturpolitiske området i forum som FN, EU/EØS, Europarådet, Nordisk ministerråd
og OECD.
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