Handläggare till hälsoskyddsenheten
Nu har du möjlighet att få börja jobba hos oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund!
Arbetsbeskrivning
Tjänsten omfattar arbete med hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagstiftningen. På
enheten arbetar vi bland annat med tillsyn över skolor och förskolor, hygienslokaler, bassängbad,
boenden och bostadsföretag. Vidare ingår handläggning av ärenden såsom anmälningar och remisser
från andra myndigheter och våra medlemskommuner.
Arbetsuppgifterna anpassas efter sökandes kunskap och erfarenhet. Du kommer att utforma
skrivelser och beslutsunderlag samt självständigt fatta beslut på delegation. Vi är ett kunnigt och
trevligt gäng som hjälps åt och lär varandra av våra erfarenheter och stöttar varandra i bedömningar.
Arbetet innebär också att tillsammans med enheten utveckla tillsynen samt vara delaktig i
avdelningens och förbundets förbättringsarbete.
Kvalifikationer
Du ska vara högskoleutbildad inom miljö- och hälsoskydd eller ha motsvarande kunskaper. Vi ser
gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning, kunskaper i förvaltningslag och miljöbalken.
Som person har du en positiv inställning och tycker om att möta människor på ett professionellt sätt
och ge god service. Du är trygg i din kommunikation med god förmåga att uttrycka dig väl i tal och
skrift. Vi tror att du kan arbeta självständigt och basera beslut på gott omdöme och god rättspraxis.
Som myndighetsperson är det viktigt att du kan kommunicera och föra en god dialog med
privatpersoner och verksamhetsutövare, och ta på dig myndighetsrollen när det behövs och företräda
förbundet. Du förutsätts vara strukturerad och noggrann samt ha en vilja och förmåga att ta egna
initiativ. Vi vill ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, och vi söker dig som är
ansvarstagande, lösningsfokuserad och strävar efter att verksamheten ska uppnå sina mål. Vi lägger
stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten behöver du ha B-körkort, förbundet har
miljöbilar samt tjänstecyklar.
Hos oss kommer du att få möjlighet att utvecklas och bli specialist inom en eller flera branscher. Vi
kan erbjuda dig trevliga kollegor, ett varierande och roligt jobb på en arbetsplats där vi jobbar med
ständiga förbättringar med lean som tanke- och arbetssätt. Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi är Sveriges största kommunalförbund inom miljöbalks- och livsmedelsområdet och arbetar på
uppdrag av Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Området omfattar ca 160 000 invånare i
småstad, tätorter, landsbygd och skärgård. Hos oss får du arbeta på en trevlig och social arbetsplats
med korta beslutsvägar och möjlighet att vara specialist inom området.
Hälsoskyddsenheten hör till avdelningen för hälsoskydd och livsmedel. På avdelningen är vi 15
personer som arbetar med hälsoskydds-, livsmedels- samt alkohol- och tobakstillsyn.
På förbundet är vi idag cirka 50 personer. Kontoret ligger nära Handens pendeltågstation, 20 minuter
från T-centralen. Utanför knuten finns strövområden, skidspår och bad som kan användas vid
friskvård. Vill du veta mer om förbundet gå in på www.smohf.se.
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Anställningens omfattning
Anställningsform: tillsvidare.
Omfattning: heltid, individuell lönesättning.
Tillträde: snarast efter överenskommelse.
Ansökan
Ansök senast den 6 december 2021.
Referensnr: 2021-3956 (ange alltid detta i din ansökan).
Sök jobbet via e-post: miljokontoret@smohf.se
Vi går igenom ansökningarna löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Kontaktperson
Jens Möller, förbundschef, tel. 08-606 93 24
Margareta Jonsson, facklig företrädare Naturvetarna, tel. 08-606 93 07.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har gjort sitt medieval, så vi undanber oss vänligen men
bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare
jobbannonser.
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