Faglig utfordrende stillinger som jurist
Om avdelingen
Avdelingen utfører delegerte arbeidsoppgaver på vegne av flere departementer, i hovedsak Kunnskapsdepartementet, Justis- og
beredskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.
Avdelingen har for tiden kontorplasser både i Kristiansand og Arendal, men den som tilsettes blir tilsatt i Arendal. Det er bestemt at
Fylkesmannen skal lokaliseres i nye lokaler i Arendal og det antas at de vil stå ferdige desember 2020. Inntil nytt bygg er ferdig kan vi være
fleksibel i forhold til arbeidsplass i Kristiansand eller Arendal.

Arbeidsoppgaver
For den ene stillingen er arbeidsoppgavene knyttet både til barnevernsområdet og opplæringsområdet. Den andre stillingen er primært knyttet
til opplæringsområdet. Arbeidsoppgavene for begge stillingene omhandler klagebehandling, tilsyn og juridisk veiledning.

Kvalifikasjonskrav
Vi ønsker to medarbeidere med:
juridisk kompetanse
erfaring fra offentlig forvaltning innenfor fagfeltet er ønskelig
Vi ønsker medarbeidere som
kan arbeide selvstendig, kan samarbeide godt i team og mestre omstillinger
har en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi legger vekt på personlig egnethet.
Jobben forutsetter at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr
utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø
trivelige kolleger
fleksibel arbeidstid
avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 470 000 - 580 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte
søkere kan høyere lønn vurderes.
pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.
Tiltredelse så snart som muligLegg inn informasjon om lønn og andre fordeler knyttet til stillingen
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 stillingene
avdelingsdirektør Tore K. Haus, tlf. 97 53 43 44
assisterende avdelingsdirektør Cecilie T. Mork, tlf. 93 45 20 87
Søknad sendes 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.

Om oss
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir
best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.
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Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap,
samt oppgaver med veiledning, utvikling og myndighetsutøvelse innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.
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