To spennende stillinger som grunnerverver i Oslo
Om stillingene
Vi har spennende prosjekter til deg i Oslo og Akershus!
Grunnervervseksjonen til Statens vegvesen Region øst har landets største fagmiljø innen grunnerverv. Seksjonen består av 40 medarbeidere
som arbeider med grunnerverv, fordelt på kontorstedene Moss, Oslo, Hamar og Lillehammer. Kontorstedene ledes av kontorsjefer som har det
daglige personalansvaret.
Vi står foran flere store prosjekter den nærmeste tiden, med svært mange berørte grunneiere. Vi søker derfor etter to nye grunnerververe.
Oppgavene for en grunnerverver innebærer stort selvstendig ansvar, men mye av arbeidet foregår i tverrfaglige team. Arbeidet er variert og
hverdagen er en god blanding av kontorarbeid, møter og befaringer ute. I tillegg vil bruk av GIS og andre IKT-verktøy være avgjørende for å få
til en effektiv saksbehandling.
Fast kontorsted er Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet, hovedsakelig innenfor Oslo og Akershus.

Arbeidsoppgaver
delta i arbeidet med reguleringsplaner
verdsette eiendom
gjennomføre forhandlinger med grunneiere
forberede og gjennomføre skjønn for domstolene
følge opp grunneiere i anleggsfasen
sørge for erstatningsoppgjør til berørte grunneiere

Kvalifikasjonskrav
Du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Eiendomsfag, jordskiftefag, planfag, landbruksfag og økonomiske eller juridiske fag
står sentralt.
relevant erfaring er ønskelig
grunnleggende datakunnskaper
førerkort klasse B
Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.
Vi søker primært etter kandidater med grunnervervserfaring, men nyutdannede kan også søke.
Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra
NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til
fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye
utfordringer.
Vi tilbyr deg også disse godene:
introduksjonsprogram og fadderordning
fleksitid og gode ordninger for avspasering
pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens
inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller
kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til
registreringsformål.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli
varslet om dette.
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Ta kontakt med:
Kontorsjef Michelle Andersson, epost: michelle.andersson@vegvesen.no, telefon: 922 83 672, eller
Seksjonsleder Eirik Wannebo, epost: eirik.wannebo@vegvesen.no, telefon: 482 60 760

Om Statens vegvesen
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og
vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med
faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.
Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.
Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.
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