Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo,
og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du bidra til opprydding i forurenset grunn?
Vikariat anslagsvis ut februar 2018
Vi søker etter en dyktig rådgiver som vil bidra til opprydding i forurenset grunn og til en miljø- og samfunnsmessig god håndtering av
forurensete masser. Du liker høyt arbeidstempo, å vurdere ulike miljøhensyn opp mot hverandre og ha kontakt med ulike aktører i bransjen og
andre myndigheter.
Seksjon for avfall og grunnforurensning (MAG) er en av fem seksjoner i miljøgiftavdelingen. Seksjonen har ansvar for regelverk og virkemidler
innen avfallsbehandling og grunnforurensning, og samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet. Vi har mye utadrettet kontakt med
andre statlige etater, fylkesmenn, kommuner og næringsliv. Seksjonen har 13 engasjerte medarbeidere og har arbeidssted i nye og moderne
lokaler på Helsfyr i Oslo.
På grunnforurensning jobber vi med oppfølgning av prioriterte grunnforurensningslokaliteter, veileder fylkesmenn og kommuner, og følger opp
enkelte bransjer og forvalter databasen Grunnforurensning.
Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen. Anslagsvis fem reisedøgn per år.
Stillingens hovedansvarsområder
bidra til opprydding i forurenset grunn gjennom kravstilling i pålegg og tilatelser
myndighetsutøvelse
veiledning av fylkesmenn på grunnforurensningsområdet
andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder ved behov
Kvalifikasjoner
du har naturvitenskaplig utdanning på masternivå eller høyere
du har gjerne erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller forvaltning innen fagområdet forurenset grunn, men nyutdannete
oppfordres også til å søke
du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk - og gode ferdigheter i engelsk
Egenskaper
du jobber strukturert og oppnår resultater - og liker å ta ansvar
du har stor arbeidskapasitet og liker å ha flere baller i luften samtidig
du tenker helhetlig og har en systematisk og analytisk tilnærming til problemløsning
du har god rolleforståelse
du samarbeider og kommuniserer godt med ulike mennesker og fagmiljø
Vi tilbyr
vikariat anslagsvis ut februar 2018
utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
gode muligheter for faglig og personlig utvikling
et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
lønn som rådgiver fra kr. 446 900 til kr. 556 700 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Thomas Hartnik på telefon 926 94 021. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til
avdelingskoordinator Anja Vardan Canales på telefon 928 22 747.
Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer
med innvandrerbakgrunn.
Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om
ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning
til å trekke sin søknad.
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