Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar med tillsyn, kunskapsspridning och
ärendehandläggning inom nästan hela samhällsområdet. Vi är cirka 500 medarbetare och
har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är ett dynamiskt samhälle i balans - en
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljöhandläggare för inventering av
förorenade områden
Länsstyrelsen söker en miljöhandläggare med inriktning främst mot förorenade
områden och giftfri miljö.
Anställningen avser en visstidsanställning på heltid med tillträde snarast, enligt
överenskommelse. Anställningstiden är till den 9 mars 2012 med eventuell
möjlighet till förlängning. Anställningen är placerad på Miljöskyddsenheten
samhälle, i Malmö, inom Länsstyrelsens efterbehandlingsgrupp.
Miljöavdelningens enhet för miljöskydd samhälle utövar bl.a. miljötillsyn av länets
större miljöfarliga verksamheter och medverkar aktivt vid prövning enligt
miljöbalken av dessa. I enhetens arbetsområde ingår även frågor rörande sanering
och undersökningar av förorenade områden, arbete med luftvårdsfrågor, bedömning
av miljöeffekter, kemikaliehantering, tillsynsvägledning, strategiskt miljöarbete och
information och rådgivning i ett bredare miljöperspektiv gentemot allmänhet,
verksamhetsutövare, kommuner och massmedia.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i första hand av inventering av förorenade områden i
enlighet med Naturvårdsverkets s.k. MIFO-metodik (Metodik för Inventering av
Förorenade Områden, rapport 4918).
Inventeringen innebär att information samlas in, t.ex. genom arkivstudier och
intervjuer, och sammanställs. Riskklassningen bygger på den information som
framkommit och är en samlad bedömning av bl. a. hanterade ämnens farlighet,
spridningsförutsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde.
Under år 2011 prioriteras inventering inom utpekat skyddsvärt grundvatten för att i
linje med vattendirektivet undvika, minska och förebygga kemisk påverkan i
grundvattenförekomster. Länsstyrelsen kommer även att verka för att
undersökningar och åtgärder genomförs i de mest angelägna objekten enligt
Länsstyrelsens prioriteringslista.

Önskvärda kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har en naturvetenskaplig högskoleutbildning
med kunskap inom områden som geovetenskap, miljöteknik samt kemi, då
arbetsuppgifterna innebär ett ansvar att bedöma risker som beror på hälso- och
miljöfarligheten hos föroreningarna kopplat till spridningsförutsättningarna på
objektet.
.

Du bör ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper i att
använda IT-stöd. Erfarenhet av inventering av förorenade områden enligt MIFOmetodiken är meriterande.
Då jobbet innebär mycket kontakter med verksamhetsutövare, kommuner och
allmänhet är det viktigt att du är initiativrik, har en utåtriktad läggning, god
samarbetsförmåga och en förmåga att skapa kontakter.
Körkort krävs för tjänsten.
Anställning
Anställningsform: Allmän visstidsanställning
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Tidsbegränsad: 9 mars 2012 med eventuell möjlighet till förlängning
Heltid
Ansökan
Sök jobbet via Offentligajobb.se
Senaste ansökningsdag: 2011-06-02
Arbetsgivarens referensnr: 112-8365-11
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar
och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter
som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår
hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår
urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan
då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Kontaktperson(er)
Ingela Valeur, Enhetschef Miljöskyddsenheten samhälle
Tel: 040/044-25 22 49, 0709-68 94 12
Camilla Persson, miljöhandläggare
Tel: 040/044-25 25 64
Maria Lindqvist, miljöhandläggare
Tel: 040/044-25 24 94
Fackliga företrädare
Kristian Nilsson SACO,

Tel: 040/044-25 22 24 71
Jonny Hallgren, TCO-ST
Tel: 040/044- 25 23 03.

