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Vilthandläggare
Vill du arbeta med jakt- och viltfrågor på Naturvårdsverket? Du kommer jobba med att
förvalta Sveriges vilt tillsammans med andra handläggare på Viltförvaltningsenheten.
Naturvårdsverket är Sveriges nationella myndighet för viltfrågor. Viltförvaltningsenheten vid
Naturvårdsverket arbetar med hållbar förvaltning av Sveriges vilt med fokus på att genomföra
strategin för svensk viltförvaltning.
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du handlägga jakt- och viltfrågor inom Viltförvaltningsenhetens
ansvarsområde. Du kommer arbeta med vägledning, planer, föreskrifter, regeringsuppdrag och
ärenden som följer av Naturvårdsverkets roll som nationell jakt- och viltmyndighet. Enheten
ansvarar även för de olika nationella råden för samverkan som finns på viltområdet med andra
myndigheter och intressenter. Arbetet innebär många externa kontakter, framför allt med landets
länsstyrelser.
Din kompetens
Vi söker en kvalificerad vilthandläggare som på ett konstruktivt, ansvarsfullt och lyhört sätt är
pådrivande i sakfrågor som ligger inom Viltförvaltningsenhetens verksamhetsområde. Du ska ha
en akademisk examen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller annat relevant område och
minst två års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete på myndighet eller motsvarande är
meriterande. Det är också meriterande med projektledarerfarenhet och med erfarenhet av att
arbeta med jakt- och viltfrågorna. För att lyckas i denna roll behöver du ha god skrivförmåga. Du
ska under rekryteringsprocessen kunna uppvisa dokument du har skrivit. Du ska vara van vid att
tala inför andra människor och vara trygg i att föredra de frågor du är ansvarig för. Du ska vara
noggrann och kunna arbeta systematiskt och målinriktat med en förmåga att komma till avslut.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och arbete i nära samverkan med andra handläggare.
Följaktligen är det nödvändigt med både egen drivkraft och god samarbetsförmåga. Du har också
förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm eller Östersund.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Självklart delar du vår värdegrund lyhörd, professionell och offensiv.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2018.
Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta någon av personerna nedan, vxl.
010-698 10 00
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