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 omlag 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og
ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye rådgiver/seniorrådgiver innen
utslippsregnskap og rapportering?
Klimaavdelingen har ansvaret for Miljødirektoratets oppgaver på klima. Vi rapporterer norske utslipp, implementerer norsk klimapoli kk, herunder
klimakvotesystemet, og gir råd om nye ltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene. Avdelingen koordinerer klima lpasningsarbeidet i Norge, og
følger opp arbeidet med lokal lu kvalitet. Klimaavdelingen har rundt 60 ansa e.
Seksjon for utslippsregnskap og ltaksanalyse (KUT) er en av fem seksjoner i klimaavdelingen. Seksjonen har ansvar for arbeid med utslippsregnskapet og
framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning, inkludert arbeid med skog- og arealbrukens rolle i klimasammenheng. Vi rapporterer
Norges utslipp l FN og EU, og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene. Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeid
med ltaksanalyser, blant annet gjennom dri og videreutvikling av beregningsverktøyet "Klimatall", og gjennomfører analyser kny et l ltak og
virkemidler på oppdrag fra departementet.
Seksjonen har 13 engasjerte og dyk ge medarbeidere på Helsfyr i Oslo. Vi søker nå e er en kunnskapsrik og dyk g rådgiver/seniorrådgiver som kan bidra l
å styrke vårt arbeid innen utslippsregnskap og rapportering. Arbeidssted er på Helsfyr i Oslo.
S llingens hovedansvarsområder
utvikling og rapportering av utslippsregnskap l UNFCCC, EU og Stor nget
bidra inn i utviklingsprosjekter og utredninger kny et l forbedring av utslippsregnskapet
bidra inn i u orming og implementering av internasjonalt regelverk innen utslippsregnskap og rapportering
formidle kunnskap om utslippsregnskapet både nasjonalt og i bilaterale prosjekter med andre land.
Kvaliﬁkasjoner
høyere utdanning på minimum masternivå innen naturvitenskap eller samfunnsvitenskap
2-3 års relevant arbeidserfaring e er ferdig utdanning, gjerne med kunnskap om eller erfaring fra energisektoren eller jordbrukssektoren
interesse for og kunnskap om klimaproblemet og klimapoli kk
du må like å arbeide med tall og beregninger
god skri lig og muntlig frams llingsevne både på norsk og engelsk
erfaring med ledelse av prosjekter eller oppgaver er ønskelig
Egenskaper
du er dyk g l å vurdere helhet og sammenhenger og kan reﬂektere godt rundt sammensa e problems llinger
du har gode evner l samarbeid og relasjonsbygging, og har god rolleforståelse
du har ønske om å levere arbeid av høy kvalitet, og kan bidra inn i forskjellige typer oppgaver
du kan arbeide selvstendig og ta ansvar for egne leveranser
Vi lbyr
fast s lling
u ordrende arbeidsoppgaver på et vik g samfunnsområde
gode muligheter for faglig og personlig utvikling
et bredt lbud av sosiale, kulturelle og sportslige ak viteter - inkludert trening i arbeids den
ﬂeksible arbeids dsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
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lønn som rådgiver fra kr 482 500 (ltr. 56) l kr 569 000 (ltr. 65), lønn som seniorrådgiver fra kr 517 700 (ltr. 60) l kr. 650 200 (ltr. 72) e er erfaring og
kvaliﬁkasjoner. Særskilt kvaliﬁserte søkere kan vurderes høyere.
Kontaktperson for s llingen er seksjonsleder Elin Økstad, telefon 951 64 790, elin.okstad@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også s lles l
Wenche Kris ansen, Badenoch & Clark, wenche.kris ansen@badenochandclark.no, telefon 922 83 756.
Som IA-bedri ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekru ere ﬂere personer med redusert funksjonsevne og personer med
innvandrerbakgrunn.
Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og a ester 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 e erkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning l å trekke sin søknad.
Referanse: 19-2018 KUT

Søknadsfrist: 18.03.2018

Jobbnorge-ID: 148678, Søknadsfrist: Avsluttet
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