
projektledare vattenvård på österlen 

 

Arbetsplatsbeskrivning 
Tomelilla kommun i Skåne, har drygt 13 000 invånare. Cirka 800 är anställda i kommunförvaltningen. Här på Österlen finns

naturupplevelserna du behöver, maten du längtat efter och kulturen du inte visste fanns.

 

Tjänsten är placerad i Tomelilla kommun med arbetsplats på Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
  

Arbetsbeskrivning 
Österlens vattenråd (ÖVR) och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) utgör frivilliga

medlemsorganisationer för kommuner, myndigheter, företag, markägare m fl. Syftet är att i vid mening tillvarata och vårda

vattenresurserna kring våra vattenförekomster i sydöstra Skåne.

 

Framtidsvision och målsättning

ÖVR och NKT vill nu förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i våra vattendrag.

EU och staten avsätter årligen medel för att förbättra vattenmiljöernas status. Länsstyrelsens och Vattenmyndighetens

erfarenhet är att de vattenråd som har anställd personal är mer effektiva och framgångsrika i att kanalisera dessa medel till

verkliga åtgärder. ÖVR och NKT har nu genom ett treårigt LEADER-projekt, kommunal medfinansiering och egen budget

skapat möjlighet att anställa en projektledare under tre år för ett sådant arbete.

Arbetsuppgifter.

Vår idé är att projektledaren ska skapa engagemang och sprida information om vattenmiljöernas status, deras värden och

betydelse genom informationsmöten, vattendragsvandringar, platsbesök, workshops, samt via hemsida och sociala

medier. Projektledaren ska marknadsföra pågående och avslutade projekt och inspirera markägare att genomföra åtgärder

utifrån framtagna åtgärdsprogram och ta fram förslag på finansiering och arbetssätt samt utgöra stöd i

myndighetskontakter. Ett flertal ideella organisationer (LRF, naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl) kommer att

medverka i projektet och projektledaren ska stödja deras aktiviteter. Projektledaren ska även genomföra eller underlätta för

barn- och ungdomsaktiviteter för att öka kunskapen och skapa engagemang i denna målgrupp. Samarbete med Lunds

universitet och Högskolan i Kristianstad är också möjligt. Redovisning och rapportering för själva LEADER-projektet ingår

givetvis i arbetet.

 

Projektledaren kommer att ha ansvar för att efterleva projektets budget och stå för ekonomisk rapportering och uppföljning.

 

För mer information om tjänsten gå till:

http://www.nybro-kabusa.se

http://www.osterlensvattenrad.se

 
  

Kvalifikationer 
 

Utbildning – skallkrav

Högskoleexamen med lämplig inriktning (biolog, agronom) eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant.

Utbildning – meriterande

Naturvård, limnologi, projektledning, pedagogik, anläggning.

Personliga egenskaper – skallkrav i rangordning

1.	Engagemang och drivkraft – kunna driva arbetet framåt, engagera och motivera, se till att resultat uppnås med samtidig

förankring och samverkan.

2.	Kommunikationsförmåga – lyssna och tydligt förmedla budskap, tankar och känslor samt agera i offentliga sammanhang.

3.	Analytisk förmåga – kunna dra slutsatser och värdera händelser och skeenden samt förutse konsekvenser av olika

handlingsalternativ.

4.	Strukturell förmåga – se och skapa sammanhang mellan uppdrag och mål, tydliggöra komplicerade förhållanden, kritiskt

granska resultat och budskap.



 

Erfarenhet krävs.
 

Arbetslivserfarenhet – skallkrav

Vattenvårdsarbete (internt)
  

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 

Omfattning: Heltid
 

Finns även möjlighet att det kan handla om 2 deltidstjänster
 

I början av 2018 eller efter överenskommelse. Beslut om anställning förutsätter Jordbruksverkets bekräftelse av beslutet

från Leader Sydöstra Skåne, samt medverkande kommuners undertecknande av samarbetsavtalet.
 

Projektanställning under tre år.
  

Ansökan 
Ansök senast: 2017-12-31
 

Referensnummer: A732012
 

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Lön 
Löneform: Månadslön
 

individuell lönesättning
 
  

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 
 

Arbetstid: Dagtid
 

Jobbet innefattar en del kvällsmöten med olika aktörer. Annars mestadels dagtid arbete.
  

Kontakt 
Kontaktpersoner
Magnus Nilsson

Ordförande Vattenrådet för

Nybroån, Kabusaån och Tygeån,

0708-106653 

0708-106653 

magnus.nilsson@tomelilla.se

Kenneth Strömbeck

Ordförande Österlens vattenråd

072-7072501

072-7072501

kenneth.strombeck@outlook.co

m

Peter Svensson

Enhetschef

0417-182 94

 

https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5d7afd4a-a3b4-484e-8550-adee6f85514b
mailto:magnus.nilsson@tomelilla.se
mailto:kenneth.strombeck@outlook.com
mailto:kenneth.strombeck@outlook.com


Övrigt 
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.

 

Finner vi rätt kandidat så förbehåller vi oss rätten att avsluta rekryteringen innan sista ansökningsdag.

 

Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen.

 

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med

företrädesrätt.

 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din

ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support.

 

Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi

undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
 


