Om oss
Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.
Fylkesmannen er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter, og er en viktig rettssikkerhetsinstans. Vi har
arbeidsoppgaver på en rekke fagfelt, blant annet utdanning og oppvekst, helse og sosial, miljø,
landbruk, samfunnssikkerhet og beredskap og kommunal økonomi og forvaltning.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ca. 210 medarbeidere. Vi har kontorer i Tønsberg og Skien. Hovedkontoret er lokalisert i Tønsberg. I
2020 flytter vi inn i nye lokaler i Tønsberg ved jernbanestasjonen.

Ledig engasjement som rådgiver/seniorrådgiver
Om stillingen
Hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er det ledig 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Miljøavdelingen, faggruppe vann.
Stillingen vil være et engasjement på 6 måneder, med mulighet for forlengelse og eventuelt fast stilling.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til fagområdet vann.
Det er viktig med god kunnskap om og erfaring fra arbeid med vannforskriften, vannovervåking, prøvetaking, kvalitetssikring av data, innlegging
i Vann-Nett og Vannmiljø.
Også andre oppgaver knyttet til vannforvaltning og natur vil kunne være aktuelle, herunder utarbeidelse av forvaltningsplaner.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Søker skal ha utdannelse på master- eller hovedfagsnivå.
Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning innen det aktuelle fagområdet, og/eller at man kan dekke flere fagfelt.
Vi søker etter en ryddig, ansvarsfull og engasjert person med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, god rolleforståelse og en positiv og
løsningsorientert holdning. Det vil legges vekt på erfaring fra tilsvarende arbeid som nevnt under arbeidsoppgaver.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
Gode sosiale vilkår med fleksibel arbeidstid og statlige pensjonsordninger.
Avlønning etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364, med årslønn
fra kr 500 000 - kr. 560 000, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelle opplysninger
Kontorsted for stillingen vil være Tønsberg.
Vi tar forbehold om endring av stillingens oppgaver.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig
søkerliste.
Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke,
uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med
nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Direktør Elisabet Rui tlf.nr: 33 37 11 78
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