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Diarienummer: NV-00734-18

Vilthandläggare med fokus på klövviltsförvaltning

Viltanalysenheten arbetar med utveckling av hållbar förvaltning av vilt, särskilt genom att ta fram
olika former av kunskapsunderlag till stöd för förvaltningen. I vårt uppdrag ingår bland annat att
ta fram data om vilt, instruktioner för rovdjursinventeringar samt att fastställa inventeringsresultat.
I enhetens uppdrag ingår kanslifunktion för finansiering av forskning kring vilt via Viltvårdsfonden
samt frågor som rör internationell samverkan. I enhetens uppdrag ingår även nationell
samordning av fjällsäkerhetsfrågor samt att vara kansli för Fjällsäkerhetsrådet, samordna
Nationella Snöskoterrådet, analysera och publicera lavinprognoser mm. Enheten arbetar även
med internationell samverkan kring dessa frågor.
Vi söker nu en kollega som vill arbeta med övergripande frågor kring klövviltsförvaltning med
fokus på strategier kring förvaltningsåtgärder vid händelse av att Chronic Wasting Disease (
CWD, på svenska kallad avmagringssjuka) hittas i Sverige. CWD är en smittsam sjukdom som
varit känd och spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen har under
2016 påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, vilket är de första påvisade fallen av CWD i
Europa. En stor del av arbetet är inriktat på kunskapssammanställning, samordning, uppföljning
och framtagande av och utvärdering av olika förvaltningsåtgärder som kan behövas både före
och efter ett eventuellt positivt fall i Sverige. Din roll är till stor del att vara en länk mellan
viltövervakning, -forskning och -förvaltning både nationellt och internationellt. Arbetet innebär tät
kontakt med andra myndigheter och organisationer som Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sametinget, Länsstyrelsen, Svenska Samernas
Riksförbund och jägareförbunden. Arbetet innebär även internationella kontakter med
motsvarande myndigheter och organisationer i framförallt Norge, men även inom EU, USA och
Kanada.

Din kompetens
Du har relevant högskoleexamen och erfarenhet av arbete med viltövervakning och
viltförvaltning med fokus på klövvilt. Du har tidigare erfarenhet av nationell och internationell
viltförvaltning. Du har även dokumenterad förmåga av att syntetisera stora mängder information
och kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har erfarenhet av att förmedla
kunskap både muntligt och skriftligt, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Det är en
fördel om du även har erfarenhet av andra praktiska naturresurs- och viltfrågor samt erfarenhet
av att arbeta i GIS.
Då mycket av arbetet fokuserar på kunskapssammanställningar och synteser av
forskningsresultat och erfarenheter i andra länder är det meriterande med en doktorsexamen
inom ämnet. Det är meriterande om du har erfarenhet av internationellt bilateralt
utvecklingssamarbete. Erfarenhet av arbete på myndighet eller motsvarande är meriterande.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och arbete i nära samverkan med andra
handläggare. Följaktligen är det nödvändigt med både egen drivkraft och god

samarbetsförmåga.

Om anställningen
Anställningen är en allmän visstidsanställning under 18 månader med möjlighet till förlängning.
Tjänsten motsvarar heltid där anställningens placering är Östersund alternativt Stockholm.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Självklart delar du vår värdegrund; lyhörd, professionell och offensiv.
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari

Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedan personer via växeln,
tel.nr. 010-698 10 00.
Maria Hörnell Willebrand, enhetschef
David Schönberg Alm, facklig representant Saco
Ulrika Domellöf- Mattsson, facklig representant St

Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att
medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Naturvårdsverket tillämpar kompetenbaserad rekrytering som syftar till att identifiera varje
persons kompetens utifrån vad som är efterfrågat i aktuell anställning. Denna metod motverkar
diskriminering och främjar likabehandling.
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.

