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.

Er du en kunnskapsrik og nytenkende analytiker
som vil bidra til å kutte klimagassutslipp i
transportsektoren?
Fast stilling som seniorrådgiver i klimaavdelingen
Ønsker du å jobbe med tiltak og virkemidler for å kutte klimagassutslipp i transportsektoren? Har du også interesse for skipsfartsnæringen? Om
du også er av den grundige typen som samtidig er nysgjerrig og kan bidra til å se løsninger for framtiden, er det kanskje deg vi ser etter. Hos
oss får du mulighet til å bidra til å kutte utslipp i en av de viktigste sektorene, bruke faget ditt i komplekse saker i samarbeid med svært
kompetente og engasjerte kollegaer og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre medarbeidere leverer resultater, setter
arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt innad og utad.
Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette
omfatter utvikling og rapportering av norsk klimagassregnskap, å være kontaktpunkt for FNs klimapanel, å koordinere arbeidet med
klimatilpasning, å gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, å forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, å veilede
kommunenes i deres klimaarbeid og å følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 65 ansatte fordelt på fem seksjoner.
Seksjon for transport og luftkvalitet har 12 ansatte og jobber med forbedre luftkvalitet og redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Vi er
faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet (KLD) og veileder kommunene innen luftkvalitet. På oppdrag fra KLD vurderer vi tiltak og følger
opp krav for å redusere utslipp av klimagasser og vi forvalter regelverket for bærekraftig biodrivstoff. Internasjonalt deltar vi i ulike fora, blant
annet i ekspert -og nettverksgrupper under EU (Luftkvalitetsdirektivene, NEC-direktivet, Refurec) og EIONET (Transport, Energy, AirQuality).
Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo
Stillingens hovedansvarsområder
videreutvikle nasjonale tiltak og virkemidler innen transportsektoren på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet
forvalte excelmodell for beregning av utslippseffekt ved tiltak i transportsektoren
innhente, sammenstille og analysere kunnskap om utslippskutt i transportsektoren
bidra aktivt i tverrsektorielle oppgaver i avdelingen, herunder utslippsregnskap, utslippsframskrivninger, klimalovrapportering etc.
Det må påregnes noe reisevirksomhet.
Kvalifikasjoner
du har minimum utdanning på masternivå og erfaring som gir deg kunnskap om klimagassutslipp fra transportsektoren
du har gjerne erfaring fra skipsfartsnæringen
du har kunnskap om arbeidsprosesser i offentlig forvaltning
du er glad i å arbeide med tall og har gjerne erfaring med bruk av statistikk
du er erfaren bruker av Excel eller tilsvarende verktøy og har god digital kompetanse
du skriver og kommuniserer godt på både norsk og engelsk
Egenskaper
du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo i et hektisk miljø
du har evne til å sette deg inn i saker på detaljnivå samtidig som du klarer å løfte blikket
du jobber selvstendig og systematisk
du er god til å samarbeide med andre for å få jobben gjort
du har interesse for transportsektoren og politiske prosesser på klimaområdet
du er en god formidler, både muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
fast stilling som seniorrådgiver (1364) med lønn fra kr. 524 200 (ltr. 60) til kr. 658 300 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt
kvalifiserte søkere kan vurderes høyere
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 og i tillegg stor sykkelgarasje, fine garderober
og tørkerom
fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
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Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Anna von Streng Velken, telefon 900 78 927. Spørsmål om søknadsprosessen kan også
stilles til avdelingskoordinator Helle Myrthel Kvalvik, telefon 405 51 311.
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 oppført på søkerliste, jmf.
offentlighetsloven § 25. Dersom unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, skal søkeren ha melding, og gitt mulighet til å trekke søknaden sin.
Her er lenke til vår personvernerklæring.
Referanse: 49-2018 KTL

Søknadsfrist: 26.08.2018

Jobbnorge-ID: 156213, Søknadsfrist: Avsluttet
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