Vil du arbejde med natur og vandløb med fokus på Tryggevælde ådal og biodiversitet i en 3. årig projektansættelse?
Stevns kommune ønsker at styrke vores smukke natur og tilgængeligheden til den med afsæt i
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og prioritere lokal forankring og lokalt engagement.
Du vil
•
•
•
•
•
•
•

få følgende ansvarsområder:
Udvikling af Tryggevælde Ådal som Naturpark
Dialog med borgere og lodsejere langs Tryggevælde Å
Fondsansøgninger frem mod en naturpark for Tryggevælde Å
Gennemførelse af projekter som fremmer biodiversiteten på Stevns
Skabe rekreative stisystemer og faciliteter
Kombinere natur med rekreative og klimamæssige interesser
Tryggevælde Ådal som NATURA 2000 område

Faglige kompetencer:
Vi forventer, at du har stor erfaring med gennemførelse af større projekter indenfor naturområdet med inddragelse af borgere, lodsejere, foreninger og politikere.
Erfaring med naturparkplaner og nationalparklovgivningen er en fordel.
Du har en naturvidenskabelig baggrund som enten kandidat eller tekniker med kendskab til
natur og vandløbslovgivningen
Vi forventer, at du har erfaring med GIS og andre it-værktøjer til præsentation af data og projekter.
Personlige kompetencer:
Vi lægger vægt på at du er ansvarsfuld, løsningsorienteret og er god til skriftlig og mundtlig
kommunikation. Samtidigt skal du både kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre og
kunne arbejde konstruktivt med tværfaglige opgaver. Du skal både være serviceorienteret og
have pondus til at håndtere de vanskelige sager. Og naturligvis have lyst til at arbejde i et politisk system. Vi er et team der sætter pris på en spændende og sjov hverdag.
Du vil indgå i vores Natur- og miljøteam, som løser opgaver indenfor hele natur- og miljøområdet: natur, vandløb, jord, affald, grundvand, spildevand, kystbeskyttelse, virksomheder og
landbrug og affald. Vi er 12 medarbejdere i teamet på rådhuset og har dertil Stevns Naturcenter ved Stevns Klint med 2 medarbejder. Vi tager fælles ansvar for opgaveløsningen, så du
skal kunne lide en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver, kunne bevare overblikket
når tempoet er højt og evne at tilrettelægge og prioritere i dine opgaver.
Vores kontor ligger på Rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge i gåafstand fra
togstation, som har forbindelse til S-togsnettet.
Ansøgningsfristen er søndag den 8. december kl. 24.00.

Søg stillingen via nedenstående link
Vi holder ansættelsessamtaler i ugerne x og x.
Tiltrædelse forventes den 1. juli 2020. Kørekort er en nødvendighed. Hvis du vil vide mere er du
velkommen til at kontakte leder af Natur og Miljø Berith Burkandt på telefon: 29 64 84 33 samt email: Berbur@stevns.dk eller vandløbs- og naturmedarbejder Søren Møller Starcke på telefon
21397033 samt e-mail: sorensta@stevns.dk
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

