Mareano er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i norske havområder. Programmet kartlegger blant annet dybde,
bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder. Mareano skal øke kunnskapen om havbunnen
i norske havområder og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling.
Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og
hadde i 2017 et budsjett på 105,7 mill. kroner. Du kan lese mer om Mareano-programmet her: mareano.no

Er du Mareanos nye programkoordinator?
Vi søker nå etter en medarbeider som skal bidra til administrativ drift og videre utvikling av Mareanoprogrammet. Programmet har høy politisk
prioritet med sitt fokus på hav, og du vil her få mulighet til å bidra til utvikling av både programmet og egen rolle. Mareano har sju faste grupper,
men stillingen vil først og fremst være sekretariat for Mareanos Styringsgruppe (den øverste ledelsen av programmet) og Mareanos
Programgruppe som har det overordnede ansvaret for programmets aktiviteter. Du vil også jobbe tett opp mot utøvende gruppe
(Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen) som har ansvaret for den daglige faglige driften, og mot
økonomi- og formidlingsgruppen.
Stillingen innebærer også bred kontaktflate mot nasjonale organisasjoner og samarbeidsfora, bransjer tilknyttet den marine sektoren,
forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og enkelte internasjonale institusjoner.
Stillingen er organisatorisk plassert i Miljødirektoratet og underlagt leder av programgruppen. Arbeidssted er Helsfyr i Oslo.
Stillingens hovedansvarsområder
Administrativ støtte og drøftingspart for lederne av styringsgruppen og programgruppen
Sekretær for styringsgruppen og programgruppen
Sikre forutsigbar drift av programmet
Pådriver for etablering av støttesystemer og målepunkter for Mareano
Tilrettelegge for strategiske diskusjoner og fremtidsrettet drøftelser
Admistrativ oppfølging av vedtak, bistå i utforming av årsrapporter m.m.
Kvalifikasjoner
høyere utdanning på minimum masternivå innen samfunnsfag eller naturfag, gjerne med økonomi eller administrasjon i fagkretsen
minimum tre års relevant erfaring
forståelse for miljø- og næringspoltiske spørsmål knyttet til havforvaltning
god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
god forvaltningskunnskap er ønskelig
Egenskaper
du har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging og har god rolleforståelse
du er mål- og resultatorientert, sikrer god fremdrift og liker å dele kunnskap
du kan arbeide selvstendig og ta ansvar for egne leveranser
du er fleksibel, kan bidra inn i forskjellige typer oppgaver og har gode evner til å jobbe med flere oppgaver samtidig
du er positiv, initiativrik og løsningsorientert
Vi tilbyr
fast stilling som seniorrådgiver
utfordrende arbeidsoppgaver på et høyt politisk prioritert område
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 seniorrådgiver fra kr. 517 700 (ltr. 60) til kr. 650 200 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan
vurderes høyere.
Kontaktpersoner for stillingen er Signe Nåmdal på telefon 415 45 228/ signe.namdal@miljodir.no eller Martin Hole på telefon 952 00 769/
martin.hole@miljodir.no.
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.
Referanse: 26-2018 IAL

Søknadsfrist: 2. mai 2018
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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 i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og
Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.
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