Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme
norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet.
Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.
Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle
kvalifiserte kandidater til å søke.
Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt
om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

Moskva, ambassaderåd, 30000816/18
Ved ambassaden i Moskva er det ledig et engasjement som ambassaderåd for økonomiske spørsmål for inntil tre år (2+1 år). Det er ønskelig
med snarlig tiltredelse.
Ambassaden i Moskva dekker de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Russland, og har en sentral rolle som rådgiver for norske
myndigheter og næringsliv. Ambassaden har om lag 50 ansatte, hvorav 25 utsendte, inkludert Forsvarsattaché og Innovasjon Norge.
Ansvars- og arbeidsområder
Ambassaderåden har ansvaret for ambassadens arbeid med økonomiske spørsmål og oppfølging av Team Norway. Arbeidet vil omfatte
overordnet ansvar for den økonomiske rapporteringen ved ambassaden og kontakt og samarbeid med relevante russiske fagmyndigheter og
aktører. Det vil være stor vekt på tilrettelegging for og oppfølging av saker relatert til klima, miljø og energi.
Hovedansvar for koordinering av økonomisk rapportering, herunder om russisk energipolitikk og miljø-/klimapolitikk
Bistå i arbeidet med den norsk-russiske energidialogen, bistand i arbeidet under Den blandede norsk-russiske miljøvernkommisjon, Den norskrussiske atomsikkerhetskommisjonen, relevant forskningssamarbeid og assistanse til norsk næringsliv, enkeltbedrifter og fagmyndigheter
innenfor det aktuelle saksområdet
Tilrettelegging og gjennomføring av besøk til og fra Norge knyttet til egne fagområder
Oppfølging av Team Norway
En del reisevirksomhet må påregnes
Andre oppgaver kan bli pålagt og avlastning av kolleger må påregnes
Stasjonssjef kan endre stillingens arbeidsoppgaver ved behov
Kvalifikasjoner
Bør ha høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Må ha gode kunnskaper i russisk
Må ha Russlandskompetanse
Må ha god innsikt i sentrale utenrikspolitiske spørsmål og prioriteringer
Bør ha god kjennskap til fagområdene (økonomi, energi og miljø)
Personlige egenskaper
Analytiske evner: Håndtere kompleksitet, arbeide strategisk og ha god vurderingsevne
Samhandling: Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, kontaktskapende evner og kulturell tilpasningsdyktighet
Handlekraft: Initiativ og selvstendig gjennomføringsevne
Modenhet: integritet, fleksibel, inkluderende
Andre forhold
Vi tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø - en arbeidsplass med et bredt spekter av fagområder i et spennende og opplevelsesrikt land.
Vilkår/betingelser
Avlønning som seniorrådgiver (stillingskode 1364), kr 555 100 - 1 046 600 (lønnstrinn 63-90) avhengig av kvalifikasjoner etter
«Hovedtariffavtalene i staten».
Det tilstås tillegg som ambassaderåd etter «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten».
Særavtalen omfatter kun kandidater som forflytter seg fra Norge eller annen utenriksstasjon eller som allerede opprettholder særavtaletillegg.
Bolig stilles til disposisjon.
Tiltredelse i stillingen forutsetter norsk statsborgerskap og gyldig sikkerhetsklarering på det nivå som er fastsatt for stillingen.
Kontaktinformasjon
Ministerråd Snøfrid Byrløkken Emterud, tlf. 23 95 78 06, snofrid.byrlokken.emterud@mfa.no
Ambassadør Rune Resaland, tlf. 23 95 78 04, rune.resaland@mfa.no
Enhet for rekruttering og forflytning:
Seniorrådgiver Siren Namtvedt, tlf. 23 95 02 06, siren.namtvedt@mfa.no
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