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SMOHF – ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Chef  till avdelningen för miljötillsyn 
Nu har du möjligheten att få börja jobba hos oss på Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund!  
Vi söker dig med erfarenhet av att leda medarbetare i en miljö med kontinuerliga förbättringar.  

Vi är Sveriges största kommunalförbund inom miljöbalks- och livsmedelsområdet och arbetar 
på uppdrag av Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Området omfattar cirka 160 000 
invånare i småstad, tätorter, landsbygd och skärgård. Hos oss får du arbeta på en trevlig och 
social arbetsplats med korta beslutsvägar.  

På förbundet är vi idag 50 personer. Kontoret ligger nära Handens pendeltågstation, 25 minuter 
från Stockholm city. Utanför knuten finns strövområden, skidspår och bad som kan användas 
vid friskvård. Vill du veta mer om förbundet gå in på www.smohf.se.  

Arbetsbeskrivning 
Förbundet har påbörjat ett arbete med att införa lean som tanke- och arbetssätt. Vi 
söker dig som har förmåga att stimulera till utveckling av verksamheten och 
medarbetarnas kompetens. Du verkar för ett öppet och konstruktivt klimat. Du 
kommer att ingå i förbundets ledningsgrupp som tillsammans ansvarar för att leda, 
samordna och följa upp förbundets uppdrag att medverka till att en långsiktigt god 
livsmiljö säkerställs.  

Avdelningen, som består av 13 medarbetare, arbetar med tillsyn och prövning av 
miljöfarlig verksamhet inom många olika ämnesområden, besvarar remisser och 
handlägger bland annat anmälningar och klagomål samt ansvarar för vår service-
funktion. Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare planera, 
leda och utveckla verksamheten mot beslutade mål. Din roll är att uppmuntra, stötta 
och skapa förutsättningar för dina medarbetare att nå uppsatta mål och utvecklas. Du 
kan också genomföra viss egen handläggning.  

Som avdelningschef är du ansvarig för din verksamhet och leder det som organisatoriskt 
hör till avdelningens verksamhet, budget och personal. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har motsvarande 
högskoleutbildning. Du har erfarenhet av arbete med tillsyn som myndighetsuppgift. Du 
har haft en arbetsledande roll med personalansvar. 

Som person har du helhetssyn och är drivande med intresse att utveckla verksamheten. 
Du är trygg och lyhörd i ditt ledarskap. Genom ett coachande förhållningssätt inspirerar 
och leder du avdelningen. Du är bra på att ge konstruktiv feedback och stöttar dina 
medarbetare så att de kan växa och utvecklas. Du har förmåga att tillsammans med dina 
medarbetare utveckla och etablera effektiva arbetssätt som ett led i att uppfylla 
avdelningens mål och uppdrag.  

Du är öppen och lyhörd i din kommunikation, kan uttrycka dig väl muntligt och 
skriftligt. Du kan företräda såväl dina medarbetare som förbundet som helhet. Vi lägger 
stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
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Vi kan erbjuda dig trevliga kollegor, ett varierande och roligt jobb på en arbetsplats där 
vi jobbar med kontinuerliga förbättringar. Välkommen med din ansökan!  

För tjänsten behöver du ha B-körkort. Vi har en bilpool med miljöbilar. 

Anställningens omfattning 
Anställningsform: tillsvidare. 
Omfattning: heltid, individuell lönesättning. 
Tillträde: snarast efter överenskommelse. 

Ansökan  
Ansök senast den 28 augusti 2022. 
Referensnummer: 2022-1578 (ange alltid detta i din ansökan). 
Sök jobbet via e-post: miljokontoret@smohf.se. 

Kontaktperson 
Jens Möller, förbundschef, tel. 0768-56 31 77. 
Margareta Jonsson, facklig företrädare Naturvetarna, tel. 08-606 93 07. 

Övrigt 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har gjort sitt medieval. Vi undanber oss 
vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt 
försäljare av ytterligare jobbannonser. 
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