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.

Avdelingsdirektør - fast stilling - Næringspolitisk
avd, Seksjon for sjømat (NFD 09/19)
Det er ledig stilling som avdelingsdirektør i Seksjon for sjømat i Næringspolitisk avdeling.
Seksjonen arbeider med rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatnæringen generelt og sjømatindustrien spesielt. Seksjonen har
ansvaret for fiskesalgslagsloven, oppfølgingen av fiskesalgslagene og førstehåndsomsetningen, og følger opp salgslagenes delegerte
oppgaver knyttet til ressurs- og kvalitetskontroll. Seksjonen utarbeider også økonomiske analyser og analyser av pris- og markedsutvikling i
sjømatnæringen. Ansvarsområdet omfatter videre arbeidet med å sikre at sjømaten er trygg, sunn og av god kvalitet. Seksjonen koordinerer
departementets arbeid med Mattilsynet, både når det gjelder etatsstyring og regelverksutvikling. I tillegg har den det faglige ansvaret for
Havforskningsinstituttets arbeid med sjømattrygghet. Oppfølging av EØS-regelverket på matområdet, matloven, kvalitet, merking og sporing
hører også hjemme i seksjonens portefølje. Seksjonens ansvarsområde inkluderer videre internasjonale veterinære spørsmål og
matstandarder, bl.a. WTOs komité for sanitære- og veterinære spørsmål (SPS-komiteen) og FN-organet Codex Alimentarius.
Stillingen krever høyere utdanning, fortrinnsvis i samfunnsøkonomi, jus eller statsvitenskap, men annen høyere utdanningsbakgrunn kan også
være aktuell. Det er en fordel med solid kjennskap til arbeidsprosessene i departementene.
Seksjonens ansvarsområde er omfattende, og seksjonsleder må kunne holde styr på mange saker samtidig. Stillingen krever gode evner til
direkte personalledelse. Det er viktig å kunne delegere og fordele arbeidsoppgaver på en balansert måte mellom seksjonens medarbeidere og
å kunne se og trekke på den enkeltes særskilte kompetanse. Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og
engelsk. Vi legger stor vekt på faglig kvalitet, og søkeren må ha gode kunnskaper om sjømatnæringen. Vi ser etter en initiativrik og motiverende
leder med god vurderingsevne, og som tenker helhetlig og evner å arbeide effektivt alene og i samarbeid med andre.
Vi tilbyr
Lønnsspenn: kr. 802 600 - 979 000 ( ltr. 80-87)
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.
Søknadsfrist
Søknadsfrist 28. mars 2019
Spørsmål om stillingen kan rettes til ekspedisjonssjef Wenche Stenberg på tel. 92468838 eller e-post Wenche.Stenberg@NFD.dep.no
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