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.
Avfalls- og marin forsøplingsseksjonen, i Hav- og forurensningsavdelingen, har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og
nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, herunder plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. Seksjonen har også ansvar for
miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.
Næringsseksjonen, i Hav- og forurensningsavdelingen, har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling
innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for
forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel
industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge.

Vi søker 2 samfunnsøkonomer/statsvitere
Vil du arbeide med virkemidler for et bedre miljø?
Vi har to ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i Hav- og forurensningsavdelingen:
1 fast stilling i avfall- og marin forsøplingsseksjonen (AVFALL)
1 vikariat i næringsseksjonen (NÆR), med snarlig tiltredelse og med varighet t.o.m. 30.06.2020 (med mulighet for forlengelse)
Dine arbeidsoppgaver vil være:
I den faste stillingen i AVFALL vil du jobbe med oppgaver innen sirkulær økonomi, avfall og marin forsøpling, både nasjonalt og
internasjonalt. En del reisevirksomhet internasjonalt vil naturlig inngå i arbeidet.
I vikariatet i NÆR vil du jobbe for å redusere miljø- og helsefarlig forurensning, både nasjonalt og internasjonalt.
Felles for stillingene er at du skal:
utvikle og følge opp virkemidler nasjonalt og internasjonalt på fagområdene.
bidra til utvikling av faglig grunnlagsmateriale og faglige råd for politisk ledelse i et tett og tverrfaglig samarbeid med kolleger.
skrive taler og pressepunkter og bistå politisk ledelse i forbindelse med møter og arrangementer både i Norge og internasjonalt.
jobbe tett sammen med andre seksjoner i Klima- og miljødepartementet (KLD) og andre departementer, ha bred kontakt med
underliggende etater og representanter for næringslivet og kommunesektoren.
Stillingenes kvalifikasjonskrav:
Du har høyere utdanning på mastergradsnivå innen samfunnsøkonomi eller statsvitenskap med gode karakterer.
Du må ha noe relevant erfaring, og med det menes f.eks: utredningsarbeid, virkemiddelutvikling, departements-/direktoratserfaring eller
lignende.
Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
For å lykkes i stillingene mener vi at du har disse egenskapene:
analytisk, strukturert og har stor arbeidskapasitet
selvstendig og har gode samarbeidsevner
god prioriterings- og gjennomføringsevne
forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse
fleksibel og trives med en travel hverdag, som er preget av uforutsigbarhet og leveranse under tidspress
Vi tilbyr:
Vi gir deg god opplæring, du får en fadder som vil støtte deg og vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som
er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige
aktiviteter, inkludert 1,5t trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i
Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld
Stillingstittel og årslønn:
Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver,
jf. departementets personalpolitikk. Det kreves som hovedregel minst fem års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet for å bli
seniorrådgiver. Avhengig av dine kvalifikasjoner tilbys årslønn i følgende lønnsspenn: kr 472.300 - 631.700 (lønnstrinn 54 - 70). For særlig
kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.
Generell informasjon:
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I KLD er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull
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i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi er en IA-bedrift og våre moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til
offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektoniske søknaden.
Vil du vite mer om stillingene? Ta kontakt med:
Avdelingsdirektør i NÆR, Ida Juell, 90550585
Avdelingsdirektør i AVFALL, Pål Spillum, 90838384
Seniorrådgiver i AVFALL, Tonje Geiran, 95206505
Jobbnorge-ID: 164163, Søknadsfrist: Avsluttet
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