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English

Om Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre

Nuuk

Miljøområdet søger kollega med en
naturvidenskabelig eller teknisk baggrund
AC-fuldmægtig til Departementet for Natur,
Miljø og Justitsområdet
Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Miljø- og
Beredskabsafdelingen, som betjener
Ministeren for Natur, Miljø og Justitsområdet.
Arbejdet i Miljø- og Beredskabsafdelingen
foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for
udviklingsansvar og faglig udvikling.
Afdelingen har ansvaret for en række
sagsområder herunder særligt forurenende
virksomheder, affald, drikkevand, kystnært
havmiljø, spil-devand, VVM, emballage og
beredskab. Afdelingen har endvidere
ansvaret for forvaltningen af en række
internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse
og indgår i miljøsamarbejde i forskellige
internationale fora. Afdelingen er normeret
med en afdelingschef og 11 AC-fuldmægtige.

Grønlands
Selvstyre blev
indført d. 21.
juni 2009. Selvstyret består af
en Centraladministration
(CA), med cirka 650 ansatte
fordelt på 9 departementer
samt en lang række
decentrale enheder.

Flere lignende job
Spildevand |
Administration &
forvaltning job | Grønland
Spildevand | Design &
udvikling job | Grønland
Spildevand | Drift & tilsyn
job | Grønland
Spildevand | Andet job |
Grønland

Dine arbejdsopgaver
Du kan forvente en hverdag, præget af
mange forskellige typer af opgaver, der ofte
afhænger af, hvilke henvendelser der kommer
enten fra politisk side, borgerne eller
kommunerne. Afhængigt af din uddannelse,
baggrund og interesse, vil der være mulighed
for, at du kan komme til at arbejde med et
eller flere af følgende områder:
Udarbejde spildevandstilladelser og
miljøgodkendelser af særligt forurenende
virksomheder
Tilsyn med spildevand, virksomheder og
kommunale anlæg
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Sagsbehandling vedrørende VVM
Almindelig sagsbehandling indenfor
miljøområdet.
Udvikle miljølovgivning
Igangsætte udviklingsprojekter i
samarbejde med kommuner, eksempelvis
forsøg med spildevandsrensning,
kompostering og håndtering af
natrenovation
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med
de øvrige medarbejdere i Miljø- og
Beredskabsafdelingen.
Om dig:
Faglig indsigt indenfor miljøområdet gerne arktisk miljø
En videregående uddannelse, gerne
naturvidenskabelig eller teknisk
Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra
en rådgivende virksomhed.
Gode evner for gennem samarbejde at nå
solide og gensidigt acceptable resultater.
Evne til at formidle komplekse
problemstillinger i et klart sprog
Du har en stærk faglig baggrund og politisk
fingerspidsfornemmelse. Vi lægger vægt på,
at du er selvstændig, engageret, effektiv og
har et godt humør.
Vi tilbyder:
En spændende og selvstændig stilling
En arbejdsplads med gode kollegaer og en
uformel omgangstone
Vide rammer med plads til at udtænke store
ideer og få dem til at lykkes
Løn og ansættelsesforhold.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til tilog fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i
henhold til den på tiltrædelsestidspunktet
gældende aftale/overenskomst mellem
Grønlands Selvstyre og pågældende
forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en
række AC-overenskomster, bl.a.
overenskomsten mellem DJØF og
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Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed
uden løn i forbindelse med ansættelse under
Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har
ligeledes henstillet til kommuner og regioner,
at der vises imødekommenhed over for
ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved
ansættelse under Grønlands Selvstyre.
Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter
også ægtefælle/samlever til personer, der
ansættes under Grønlands Selvstyre
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret
personalebolig efter de til enhver tid
gældende regler. Husleje og depositum
betales efter de til enhver tid gældende regler
for den anviste bolig. Personaleboligen er
knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal
fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere
afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.
Der kan være ventetid på anvisning af
permanent personalebolig, hvorfor der kan
ske indkvartering vakant, herunder også i
mindre bofællesskaber eller hotellejligheder,
for hvilket der sker beskatning.
Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen
byder på mange muligheder, herunder
kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre,
cafeer, restauranter og diverse foreninger.
Naturen omkring Nuuk byder derudover både
på skibakke og golfbane, samt mulighed for
kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang
række andre fritidsaktiviteter.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du
velkommen til at kontakte afdelingschef Mette
Skarregaard Pedersen på telefon + 299 34 51
22.
Ansøgning:
Ansøgning mærket ”AC-fuldmægtig miljø”
bedes sendt via "Ansøg" knappen.
Ansøgningsfristen er 16. marts 2015.
Du kan læse om Grønlands Selvstyre på
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www.naalakkersuisut.gl.
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis
med mere skal sendes via nedenstående link.
Vi modtager ikke e-mails.
Tiltrædelsesdato er 1. Maj 2015 eller efter
aftale.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set
jobbet hos Jobfinder

Yderligere oplysninger
Oprettet
Udløber
Kontakt
kategori

Arbejdsomr
åde
Kontrakttyp
e

19. februar 2015
16. marts 2015
Mette Skarregaard Pedersen
- Tlf:+ 299 34 51 22
Byggeri & anlæg, Anlæg,
Energi, forsyning & miljø,
Miljø, Spildevand, Offentlig
forvaltning, Teknik & miljø
Administration & forvaltning,
Andet, Design & udvikling,
Drift & tilsyn
Fastansættelse

Ansøg
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