Dalslands miljö- och energikontor söker
miljöstrateg/kommunekolog
Dalslands miljö- och energikontor
Kommun: Mellerud
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Kvalifikationer
Utbildning
Krav: Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Biologi,
Ekologi eller motsvarande
Arbetslivserfarenhet
Meriterande: Erfarenhet av projektledande roll eller motsvarande roll
inom naturvårds-/miljövårdsområdet

Körkort

Krav: B-körkort

Ansökan
Ansök senast: 29 juli
Skicka ansökan till: kansli@dalsland.se
Innehåll i ansökan: CV och personlig brev

Om jobbet
I Dalsland har vi samlat miljöorganisationen i ett gemensamt miljö- och energiförbund
som verkar på uppdrag av Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner.
Organisationen består av en förbundsdirektion, en miljö- och energinämnd samt ett
miljö- och energikontor.
Dalslands miljö- och energikontor består av 25 kompetenta och engagerade medarbetare
som arbetar miljömålsinriktat och under stort eget ansvar. Förvaltningen arbetar med
såväl myndighetsfrågor som strategiska frågor. Vi samverkar också aktivt med
kommunerna i deras planeringsprocesser. Vi erbjuder inspirerande arbetsuppgifter,
gemenskap och trevliga kollegor. Hos oss har du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, nära
till naturen och goda kommunikationer. Placeringen av den aktuella tjänsten är på vårt

kontor i Mellerud. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du
vara med?

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp med miljöstrateger och energi- och
klimatstrateger. Våra strateger arbetar med hållbarhetsfrågor inom bl.a. energi- och
klimatområdet, samhällsplanering, mark- och vattenanvändning och naturvård. Vårt
arbete sker i samverkan med våra värdkommuner och externa aktörer.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt arbete när det gäller en hållbar
användning av mark- och vattenresurser. Du kommer också medverka i de projekt som
förbundet driver i samverkan med andra aktörer.
Som miljöstrateg/kommunekolog fattar du självständiga beslut samt förbereder och
föredrar ärenden i såväl direktionen som miljö- och energinämnden. Du kommer att få
goda möjligheter att utvecklas i din roll som strateg.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom biologi, ekologi eller motsvarande.
Erfarenhet av naturvårdsrelaterat arbete och erfarenhet av att driva projekt inom natur/miljövårdsområdet är meriterande
Tjänsten förutsätter att du kan ta egna initiativ och har en god samverkansförmåga.
Eftersom vårt arbete till stor del sker i samverkan med andra aktörer så är det viktigt att
du är utåtriktad och kommunikativ. Vi ser också gärna att du har en god förmåga i att
strukturera ditt eget arbete, att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har en god
förståelse för yrkesrollen. På vår arbetsplats stöttar och utvecklar vi varandra genom vår
värdegrund; "Vi gör det tillsammans med kompetens och arbetsglädje". Vi lägger stor
vikt vid personlig lämplighet i relation till vår värdegrund.

Övrigt

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och
liknande.

Om anställningen
Lön: Månadslön
Lönetyp: Fast månadslön

Anställningsvillkor
Heltid: Dagtid
Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsplats

Kyrkogatan 5, Mellerud

Arbetsgivare

Dalslands Miljö- och Energiförbund
www.dalsland.se

Kontakt
Kontaktpersoner
•

Dan Gunnardo
Förbundschef
dan.gunnardo@dalsland.se
tfn. 0530939450

Fackliga kontaktpersoner
•

Heléne Inggårde
helene.inggarde@dalsland.se
tfn. 0530-93 94 49

•

Britt-Marie Mether
britt-marie.mether@dalsland.se
tfn. 0530-93 94 51

