Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og
gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken
på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk
Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.
Internforvaltningsseksjonen er en del av Organisasjonsavdelingen og består av 15 faglig engasjerte ansatte. Seksjonen har et bredt
ansvarsområde som omfatter koordinering av sikkerhets- og beredskapssaker, IKT-utvikling i departementet og underliggende etater,
eiendomsforvaltning, anskaffelser og logistikk, bibliotek og servicetjenester.

Seniorrådgiver innen beredskap og forebyggende
sikkerhet
Det er ledig en fast stilling innen beredskap og forebyggende sikkerhet i Organisasjonsavdelingen, internforvaltningsseksjonen.
Arbeidsoppgaver:
Stillingsinnehaver vil ha et særskilt ansvar for å koordinere det interne beredskapsarbeidet i departementet og oppfølging av beredskap og
forebyggende sikkerhet i miljøsektoren. Det innebærer blant annet vedlikehold av instrukser/regelverk og planer, høringssaker og forvaltning av
intern informasjon. Du vil inngå i et team på tre personer.
Videre vil du bidra med oppfølging og kravsetting til ytre etater på fagområdene, inkludert planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.
Du skal bidra med å implementere beredskaps- og sikkerhetsmessige krav, gitt i lovverk, forskrifter og politiske føringer på området. Dette
forutsetter godt samarbeid med andre avdelinger i departementet, etatene i sektoren og med eksterne aktører.
Ved behov vil det også kunne bli pålagt andre oppgaver innenfor fagområdene.
Kvalifikasjoner:
Det kreves høyere utdanning (minimum bachelornivå) fra universitet eller høyskole, innen samfunnssikkerhet. Relevant erfaring
kombinert med høyere utdanning fra annet fagfelt kan kompensere for utdanningskravet.
Erfaring fra beredskapsplanlegging i organisasjoner er nødvendig, inkludert utarbeidelse av ROS-analyser. Du har jobbet med skriftlig
arbeid (for eksempel analyser, planverk, instrukser, regelverk, høringssaker ol.).
Det er ønskelig med erfaring fra virksomhetsstyring (jf. departementets etatstyrerrolle innen samfunnssikkerhet).
Svært god formuleringsevne i norsk skriftlig og muntlig.
Det kreves gode IKT kunnskaper.
Du må være sikkerhetsklarert for HEMMELIG eller kunne klarereres, for å bli ansatt.
Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og prioriterer godt.
Viser initiativ og tar ansvar og har pågangsmot.
Gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt.
Forståelse for fagfeltet og har høy grad av faglig integritet.
God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på norsk.
Interesse for miljøfeltet.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr:
Lønn: Årslønn fra kr 517 700,- til 686 900,- (lønnstrinn 60 - 75) avhengig av kvalifikasjoner.
Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
Det er mulighet for trening i arbeidstiden, og vi har fleksibel arbeidstid.
Departementet holder til i flotte lokaler i Oslo sentrum.
Gode arbeidsbetingelser og medlemskap i Statens Pensjonskasse
Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Den statlige
arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser.
Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor til å søke jobb i staten.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli
offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
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Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden, eventuelt tas med ved
intervju.
For mer informasjon kontakt: avdelingsdirektør Truls Bjørvig; tlf. 91 10 51 58
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