Om oss
Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og
retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak.
Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og
familierett.
Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 600 ansatte, fordelt på 7 avdelinger
og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver
innen naturforvaltning
Om stillingen
Klima- og miljøvernavdelingen søker gode kandidater til 5 faste stillinger i våre to naturforvaltningsseksjoner.
Avdelingen har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylket og bidra til
at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning. Avdelingen har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av
forurensings- og naturforvaltningsområdet.
Avdelingen består av fem seksjoner, en seksjon som skal ivareta tverrgående oppgaver innen klima- og samfunnsplanlegging, to seksjoner
med ansvar for naturforvaltning og to seksjoner med ansvar for forurensningsområdet.

Arbeidsoppgaver
Stillingene er primært knyttet opp imot i vår forvaltning av eksisterende verneområder. Dette omfatter å behandle dispensasjonssøknader,
utarbeide forvaltningsplaner, planlegge skjøtsel og informasjonstiltak m.v. I tillegg vil oppgavene beskrevet under inngå i større eller mindre
grad.
Myrrestaurering
Vi koordinerer Fylkesmennenes/verneområdestyrenes arbeid med restaurering av våtmark i Norge og skal bidra til kompetanseheving i landet.
En av de som ansettes er tiltenkt å ha dette som hovedoppgave i tillegg til å ha ansvar for restaurering av våtmark i Oslo og Viken, herunder
utarbeide prosjektbeskrivelser, gjennomføre nødvendige befaringer, gjennomføre anbudsprosesser, følge opp entreprenører i felt i samarbeid
med Statens naturoppsyn, informere grunneiere samt jobbe fram nye aktuelle restaureringsområder.
Rovviltforvaltning
En av de som skal ansettes er tiltenkt oppgaver innen beredskap og saksbehandling knyttet til skadesituasjoner i beitesesongen,
tilskuddsforvaltning, kontrolloppgaver, informasjonsvirksomhet og dialog med forvaltning, beitenæring og organisasjoner. Av kontrolloppgaver er
det særlig kontroll av rovviltavvisende gjerder som har fått tilskudd.
Miljøinformasjonsarbeid
Vi har behov for å styrke vårt arbeid med besøksstrategier og informasjon om verneområder og vernebestemmelser. Dette omfatter
informasjonsplakater for verneområder, forbedre våre nettsider, bistå i utarbeidelsen av rapporter, nyhetssaker, m.m. En av de som ansettes er
tiltenkt også å skulle bistå andre seksjoner i avdelingen i vårt arbeid med å formidle miljøinformasjon.
Det må påregnes at oppgavene vil endres over tid, i tråd med endringer i Fylkesmannens behov. Det skal ansettes 3 personer med arbeidssted
i Drammen og 2 personer med arbeidssted i Moss. Oppgavene som gjelder myrrestaurering, rovvilt og verneområdeforvaltning i skog og fjell er
lagt til Drammen. Oppgavene med hovedvekt på miljøinformasjon og verneområdeforvaltning i lavland og kyst er lagt til Moss. Det bør komme
klart frem av søknaden hvilke oppgaver og arbeidssted du ser som aktuelle for deg.

Kvalifikasjonskrav
Høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå
For stilling som seniorrådgiver er det i tillegg et krav at du har
Lang erfaring fra arbeid med naturforvaltning
God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Erfaring fra arbeid med naturforvaltning på kommunalt, regionalt og/eller nasjonalt nivå
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Relevant erfaring fra stillingens/stillingenes fag- og ansvarsområder
Kunnskap om naturmangfold og bruk av naturmangfoldloven
For miljøinformasjonsstillingen er det ønskelig med erfaring med programvaren Adobe InDesign og ArcMap, samt erfaring med
offentlige anskaffelser
Evne til å arbeide selvstendig
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Evne til å engasjere og interesse for miljøvern
Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Søker bør ha sertifikat og tilgang til bil som kan brukes i
tjenesten.

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø.
Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 i lønnsspennet kr. 500 000 til 590 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og
faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden
er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Ellen Lien tlf: 22 00 36 62 Mob: 984 05 669 eller
seksjonssjef Karsten Butenschøn tlf: 69 24 71 08 Mob: 480 45 996.
Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn,
funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres
oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet
(inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 10. oktober 2019
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.
Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil
i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Jobbnorge-ID: 176029, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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