Opslag: Medarbejder til Miljø og Råstoffer (Region Syddanmark, opsl...

1 af 2

http://jobbank.dk/job/614022/region-syddanmark/medarbejder-til-milj...

Bemærk: opslag deaktiveret
Opslaget har overskredet ansøgningsfristen og kan derfor ikke søges. Teksten
fra opslaget vises udelukkende som reference.
Se alle aktuelle opslag hos virksomheden

Medarbejder til Miljø og Råstoffer
Er du effektiv og systematisk, og vil du gerne være med til at gøre noget for
vores miljø? Så læs endelig videre!
Vi søger en ny kollega til kortlægning af muligt forurenede grunde, der kan indgå i
vores kortlægningsteam i Vejle. Du har en uddannelse som cand.scient., ingeniør,
miljøtekniker eller lignende. Teamets primære opgave er opsporing af forurenede
grunde. Her indgår bl.a. vurdering af indsamlet historisk materiale med henblik på
kortlægning i henhold til jordforureningsloven. Til opgaven hører også
kommunikations- og myndighedsopgaver samt opdatering af afdelingens centrale
databaser.
Kvalifikationer
Du har interesse for og gerne erfaring inden for jord- og grundvandsområdet i
relation til ovennævnte opgaver. Du er god til at indgå i et tværfagligt samarbejde, og
du har lyst til at arbejde i teams. Vi lægger vægt på, at du kan arbejde effektivt,
systematisk og vedholdende med en opgave, indtil resultatet er opnået. Samtidig har
du evne og vilje til selvstændigt at træffe beslutninger og er loyal over for aftaler og
beslutninger truffet i fællesskab.
Du evner direkte, ærlig og udadvendt kommunikation med såvel kolleger som
borgere og samarbejdspartnere. I samarbejdet med kollegaer er du åben over for
forslag og kritik. Du trives med at arbejde med såvel de teknisk-faglige opgaver som
de mere rutineprægede administrative opgaver og er engageret – både i det faglige
og i god kundebetjening.
Vi tilbyder
Miljø og Råstoffer er en del af Regional Udvikling i Region Syddanmark. I Miljø og
Råstoffer er vi godt 55 medarbejdere, der arbejder med jordforurening og råstoffer.
Vi kan tilbyde et inspirerende fagligt miljø, hvor vi lægger vægt på at være helt
fremme på den tekniske og faglige front. Afdelingen er organiseret i flere grupper og
teams i forhold til opgaveløsningen.
Afdelingen har hovedsæde i Vejle og lokalkontorer i henholdsvis Ribe og Odense.
Du kan læse mere om os på http://regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer. Se bl.a.
under ledige jobs, hvor du finder en kort beskrivelse af afdelingen, og se hvordan
nogle af medarbejderne oplever at arbejde i afdelingen.
Yderligere information
Der er tale om fast fuldtidsstilling (37 timer ugentlig) med tiltrædelse snarest muligt.
Vi har flekstid og attraktive efteruddannelsesmuligheder. Løn efter gældende
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overenskomst.
Ansøgningsfristen er onsdag den 11. marts 2015. Vi forventer at holde
ansættelsessamtaler den 16. og 17. marts 2015 og en eventuel 2. samtale den 20.
marts 2015. Du er velkommen til at kontakte områdechef Trine Korsgaard på telefon
29 20 15 60, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen.
FAKTA
Jobnummer
193021
Fagområde
Akademisk arbejde
Stillingsbetegnelse
Jobtype
Fuld tid
Arbejdssted
Vejle
Ansøgningsfrist
11-03-2015
REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS
Læs mere her
VIL DU VIDE MERE OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS?
Miljø og råstoffer
SKRIV DEN GODE ANSØGNING
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen
Læs mere her
SE FLERE STILLINGER PÅ:
job.regionsyddanmark.dk
Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700
engagerede og kompetente medarbejdere, som arbejder inden for Region
Syddanmarks driftsområder Sundhed, Psykiatri, Socialområdet og Regional
Udvikling samt stabene Kommunikation, HR, IT, Råds- og regionssekretariatet og
økonomi herunder servicefunktionerne. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt
omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens
borgere.
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