Fylkesmannen - Kongens representant. 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.Vi har derfor oppgaver på mange felt:
Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø,
helse- og utdanningssektoren.

Rådgiver / seniorrådgiver
VIL DU JOBBE MED FAGOMRÅDET JORDBRUK OG NÆRINGSUTVIKLING HOS FYLKESMANNEN I BUSKERUD?
Landbruks- og miljøvernavdelingen har ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i faggruppen for jordbruk og næringsutvikling.
Faggruppen har for tiden 8 medarbeidere med oppgaver innen fagfeltene jordbruk og landbruksbasert næringsutvikling.
Ansvarsområde og oppgaver
Som medarbeider i Landbruks- og miljøvernavdelingen, faggruppe jordbruk og næringsutvikling, vil du ha mye kontakt med kommunal
landbruksforvaltning, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i Buskerud.
Du vil i hovedsak jobbe med:
Tilskuddsforvaltning og næringsutvikling i landbruket i fylket, herunder økt matproduksjon, framtidsretta matproduksjon, klima- og
miljøvennlig matproduksjon, Inn på tunet-aktiviteter, andre former for landbruksbasert næringsutvikling
Samarbeid med regionalt partnerskap i landbruket, med kommunene, og også andre virksomheter og foretak, vil være sentralt
Arbeidet innebærer mobilisering gjennom ulike aktiviteter, oppføling av prosjekter, avslutning av prosjekter
Andre arbeidsoppgaver innen landbruket i Buskerud kan også være aktuelt avhengig av kvalifikasjoner
Vi tar forbehold om endring av stillingens oppgaver.
Vi ønsker at du har:
relevant utdanning på høyskole-, eller universitetsnivå
erfaring fra fagområder som jordbruk, landbruksbasert næringsutvikling, mobiliseringsarbeid eller tilsvarende
erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning
gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
evnen til å ta initiativ, arbeide selvstendig og er strukturert
god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.
Vi kan tilby deg:
utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
gode muligheter for faglig utvikling
mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
helsefremmende arbeidsmiljø
Stillingen er fast og lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364, brutto årslønn på kr 482 500 - 569 000 i Statens
lønnsregulativ. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Statlige ansettelsesvilkår gjelder. Det er
prøvetid på seks måneder. Arbeidssted er nå Statens hus i Drammen.
Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i
Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver
og tjenestested som følge av omstillingsprosessen.
Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.
Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.
Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth tlf. 32 26 69 99 / 993 01 519 eller fagsjef Otto Galleberg tlf. 32 26 67 18 /
988 64 867.
Vi ber deg sende søknaden elektronisk på Jobbnorge.no innen 18. februar 2018.
Velkommen som søker!
Jobbnorge-ID: 147686, Søknadsfrist: Avsluttet
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