Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert,
effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och
naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion.
SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.
SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare.
Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och
Malmö.

Projektanställning: Kustsamordnare inom klimatanpassning
På SGI arbetar vi brett inom det geotekniska och miljögeotekniska fältet med att använda och
utveckla nya och befintliga tekniker och metoder, alltid med samhällsnytta i fokus. Hos oss erbjuds
du intressanta och varierande arbetsuppgifter som har stor betydelse för framtidens
samhällsplanering. Vi arbetar med såväl forskning, som rådgivning och kunskapsförmedling
SGI arbetar bland annat med samhällets anpassning till klimatförändringen och dess inverkan på
geotekniska frågeställningar, samt med att främja ett effektivare markbyggande. SGI ger även
myndighetsstöd till landets länsstyrelser och kommuner som gäller geotekniska säkerhetsfrågor i
planprocessen.
Under 2018 startade SGI, SGU och länsstyrelserna i Skåne och Halland Regional kustsamverkan
Skåne/Halland. Målet med Regional kustsamverkan är att hitta lösningar för att hantera de
utmaningar som följer av stigande havsnivå, erosion och översvämning i kustområden i Skåne och
Halland.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara kopplade till arbetet med Regional kustsamverkan Skåne/Halland.
Du kommer driva och utveckla arbetet inom Regional kustsamverkan (RKS) tillsammans med
arbetsgruppen inom RKS.
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära en bred samverkan med många aktörer, främst
myndigheter och kommuner, men även privata aktörer, forskningsinstitutioner och
intresseföreningar.
Tjänsten innefattar även framtagande av informationsmaterial och publikationer, samt medverkan
vid informationsmöten, kurser, utbildning, etc. Du förväntas också aktivt delta och bidra med din
kompetens i olika projektaktiviteter.

Kvalifikationer
Vi söker dig med naturvetenskaplig examen (geologi, geoteknik, naturgeografi, samhällsplanering,
eller miljö) med inriktning mot kustplanering, kustmorfologi, hållbar kustzonsutveckling,
samhällsplanering, klimatstrategi, och som har varit yrkesverksam inom området i 5‐10 år. Tidigare
erfarenhet från kommunal kustplanering och förvaltning är meriterande.
För tjänsten krävs god förståelse för och kunskap om de processer som påverkar kustlandskapet
såsom exempelvis erosion och sedimentation, sedimenttransport, översvämning, vågrörelser, etc.
För tjänsten är det även önskvärt med kunskaper i klimatanpassning och samhällsplanering.

Vi vill att du ska ha intresse för arbete med en hållbar samhällsutveckling, är drivande och kan arbeta
självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkan och kommunikation samt att du kan
uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. För att kunna arbeta hos oss ska
du dela statens gemensamma värdegrund, https://www.swedgeo.se/sv/om‐sgi/sa‐arbetar‐
vi/vardegrund‐och‐kompass/

Övriga upplysningar
Tjänsten är placerad vid avdelning Klimatanpassning. Tjänsten är en projektanställning fram till den
31 januari 2020. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Uppge löneanspråk i ansökan.
När du söker anställning hos oss ger du ditt medgivande till att vi får hantera dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i annat syfte än att
genomföra rekryteringen.
Mer information
Vill du veta mer om tjänsten och SGI, kontakta avdelningschef HannaSofie Pedersen tel. 031‐778 65
64. Information om anställningsvillkor lämnas av HR‐ansvarig, Jasmina Berberovic, tel. 013‐20 18 16.
Fackliga företrädare är för SACO‐S Martin Holmén, tel. 013‐20 18 15, och för ST Eva Albin, tel. 013‐20
18 29.
Besök gärna vår webbplats: www.swedgeo.se
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning, löneanspråk, betygskopior och andra
handlingar som du vill åberopa. Din ansökan ska ha inkommit senast den 21 maj 2019.
Märk ansökan med Kustsamordnare inom klimatanpassning ref.nr ”0361”.

