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Avfallshandläggare med inriktning mot deponier och masshantering

Avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och
rivningsavfall
Vi söker dig som vill bidra till en resurseffektiv avfallshantering i en cirkulär ekonomi!
Kretsloppsenheten som hör till samhällsavdelningen ansvarar för vägledning, regelgivning,
statistik och utveckling inom avfallsområdet. Arbetet innefattar även expertstöd till
regeringskansliet och Eu och internationellt arbete kopplat till avfall.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta fram vägledning utifrån
avfallslagstiftningen och miljöbalken och särskilt i inriktning mot biologisk behandling och byggoch rivningsavfall. En viktig del i arbetet är att bidra med att ta fram nya regler och bidra med din
expertis både internt och i samverkan med externa aktörer, så som branschorganisationer och
andra myndigheter. Du kommer att arbeta tillsammans med medarbetare både på enheten, från
andra delar av Naturvårdsverket och delta i arbetet på EU nivå.

Din kompetens
Vi söker dig som har för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning. Du ska ha goda
kunskaper om miljöbalken och dagens avfallslagstiftning.
Du ska ha en god förmåga att i samarbete med externa aktörer, och med en mångfald av
kollegor med olika perspektiv och kompetenser, driva arbetet framåt. Du kan välja lämpliga och
effektiva kommunikationsvägar och metoder för att nå önskat resultat. Du ser helheten och kan
utifrån detta komma med förslag till åtgärder. Du agerar på ett professionellt sätt och tar dig an
och förstår myndighetsrollen.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med vägledningsfrågor inom avfallsområdet på annan
myndighet eller har erfarenhet inom de nämnda områdena från näringslivet. Det är meriterande
om du har goda kunskaper när det gäller biologisk behandling av avfall och/eller bygg- och
rivningsavfall. Vi värdesätter även om du har tidigare erfarenhet av arbete på EU och
internationell nivå.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm
alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders
provanställning.
Självklart delar du vår värdegrund lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 6/11, 2017.

Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedan personer via växeln,
tel.nr. 010-698 10 00.
Jon Engström, chef
Helen Lindqvist, medarbetare
Peter Nilsson, facklig representant, ST
Katrin Ottosson, facklig representant, Saco

Om Naturvårdsverket
Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika
bakgrund och erfarenheter. Naturvårdsverket tillämpar kompetenbaserad rekrytering som syftar
till att identifiera varje persons kompetens utifrån vad som är efterfrågat i aktuell anställning och
därmed motverka diskriminering.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss eller hitta fler lediga jobb? Se
www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och
undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

