Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Arbeidsområdene omfatter forvaltning
og tilrettelegging for norsk næringsvirksomhet, bl.a. fiskeri- og havbruksnæringen, forsknings- og innovasjonspolitikk, næringsutvikling,
handelspolitikk, eksportfremme, regelforenkling og skipsfartspolitikk. Videre forvalter departementet statens eierandeler i en rekke selskaper.

Førstekonsulent (jurist) - Maritim avdeling,
seksjon for sjøsikkerhet og regelverk - NFD 03/19
Arbeidsområde
Maritim avdeling har ansvaret for departementets arbeid med politikk for maritime næringer. Avdelingen har to seksjoner: seksjon for
sjøsikkerhet og regelverk og seksjon for maritim politikk og markeder. Vi søker etter en person til seksjon for sjøsikkerhet og regelverk.
Seksjonen har ansvaret for arbeidet med sjøfartslovgivningen nasjonalt og internasjonalt gjennom arbeid i blant annet IMO, ILO og EU/EMSA.
Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer bl.a. budsjettarbeid, og behandling av klagesaker. Seksjonen
har videre ansvaret for skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven, NIS-loven, deler av sjøloven og regelverk knyttet til tilskuddsordningen for
arbeidstakere til sjøs.
Kvalifikasjoner
Stillingen krever utdanning som jurist, god skriftlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper. Erfaring fra arbeid i departement/forvaltning
og kjennskap til den maritime næringen vil bli vektlagt. Vi søker en samarbeidsorientert og positiv medarbeider som trives i et arbeidsmiljø med
høyt tempo.
Vi tilbyr
Lønnsspenn: ltr. 51-55 (449 000 - 480 600)
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
Hjemmekontorløsninger og trening i arbeidstiden
Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
God låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse (SPK)
God pensjonsordning gjennom SPK
Moderne lokaler i sentrum
Kopi av attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, sendes Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo.
Søknadsdokumenter returneres ikke.
NFD er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til
å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved avdelingsdirektør Gaute Sivertsen, tlf. 22 24 04 72 eller underdirektør Tonje Sund, tlf. 22 24 04 75.
Søknadsfrist: 1. februar 2019
Jobbnorge-ID: 163330, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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