Ledig stilling som rådgiver jord og miljø i Øvre Namdal Landbruk og
utmark
Som en Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU) får du muligheten til å jobbe med
landbruksforvaltning i Lierne, Røyrvik og Namsskogan.
-

Du får jobbe med et bredt oppgavespekter, som en del av teamet i ØNLU
Du får ansvar for forvaltningen av SMIL ordningen i Øvre Namdal
Du får ansvar for saksbehandling av søknader om drenering av jordbruksjord
Du får jobbe tett på næringen og veilede på oppdukkende saker innen jordbruksfaget
Du får ansvar for lokal forvaltning av vannressurser, med tilknytning til landbruksarealer
Du kan få oppgaver knyttet til prosjektarbeid innenfor landbruksnæringen

For deg som ikke er kjent med landbruksforvaltningen i Øvre Namdal kan vi fortelle:
Fra 1 september ble landbruksforvaltningen i Lierne, Røyrvik og Namsskogan samlet som en enhet.
Øvre Namdal landbruk og utmark løser forvaltningsoppgaver for de tre samarbeidskommunene
innen fagområdene; jord, skog, utmark, vilt, miljø og motorferdsel. Landbrukskontoret har rett i
overkant av 4 årsverk og har kontorsteder i de tre samarbeidskommunene.
Det totale ansvarsområdet for landbruksforvaltningen i Øvre Namdal er 5964 km2.
En jobb i ØNLU vil gi deg muligheten til å spesialisere deg innenfor noen fagområder. Samtidig vil det
totale oppgavespekteret for teamet, samt ansvarsområdets særegenheter by på gode muligheter for
betydelig variasjon i arbeidet.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Lagspiller og trives med å jobbe i team
- Evne til å jobbe selvstendig
- Høyere utdanning innen landbruksfaget
- Alternativt kan realkompetanse innenfor landbruksforvaltning kompensere for
utdanningsnivå
Praktisk info:
- Stillingsprosent: 50 %
- Kontorsted: Lierne
- Lønn: Etter avtale
- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)
- Søknadsfrist: 22.10.19
- Oppstart 1 januar, eller etter nærmere avtale.

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt daglig leder ØNLU,
Finn-Stephan Dybvik. Tlf; 74343444 / 48118777 eller mail; finn.dybvik@lierne.kommune.no

