
Norrtälje Naturcentrum söker 
åtgärdssamordnare för vattenvård 
 

100 % eller anpassat 

Vill du vara med och utveckla åtgärdsarbetet inom vattenvård i norra Stockholms län? Brinner du 
för samverkan, konstruktiv dialog och förändringsarbete? Är du en öppen, social och kreativ person 
som gillar att inspirera och förmedla kunskap? Hyser du dessutom starka känslor för naturvård och 
lantbruk - då ska du läsa mer om vårt jobberbjudande! 

 

Tjänsten omfattar ledning av projektet Vattenvård i Norrtälje-, Vallentuna- och Österåkers 
kommuner. Projektets övergripande mål är minskat näringsläckage till- och minskad övergödning av 
våra vattendrag, samt att komma vidare med åtgärdsarbetet och öka genomförandegraden. 
Projektmål är också att genom dialog och samverkan med mark- och djurägare skapa förutsättningar 
för praktiska åtgärder i tre kommuner. Norrtälje Naturcentrum (NNC) söker en åtgärdssamordnare 
100 % (eller anpassat efter sökanden) till tjänstgöring i Norrtälje och basen Färsna gård.  

 

NNC är en kommunal stiftelse vars verksamhet är mestadels projekt- och uppdragsfinansierad. 
Stiftelsens syften är; att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor, 
att informera om Roslagens natur, miljö och de ekologiska sambanden, att bevara och skydda miljö- 
och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse samt att förvalta naturreservat, naturvårdsområden 
och övriga naturvärden. Dessa uppfylls genom verksamhetens tre huvudsakliga inriktningar; 
naturvård, utomhuspedagogik och förvaltning av kommunalt ägda Färsna gård.  

Naturvårdsverksamheten är innovativ och i första hand inriktad på Norrtälje kommun men vi verkar 
även i andra kommuner och på nationell nivå. Vi arbetar främst inom jordbruk, skogsbruk, vatten, 
grönt kulturarv och friluftsliv och verksamheten har på senare tid ökat snabbt i omfattning. 

 NNC är en liten och familjär arbetsplats med mycket driven och engagerad personal. Då 
verksamheten bygger på projekt och egna initiativ är det viktigt att alla medarbetare besitter 
entreprenöriella egenskaper. 

 

NNC kommer under perioden 2019-2020 vara en av 20 organisationer i Sverige som driver ett 
pilotprojekt inom Havs- och Vattenmyndighetens landsomfattande projekt ”Stärkt lokalt 
åtgärdsarbete mot övergödning”. Vårt pilotprojekt Vattenvård i Norrtälje-, Vallentuna-, och 
Österåkers kommuner kommer att ledas av det vi kallar en åtgärdssamordnare under två års tid, med 
möjlighet till förlängning. 

Åtgärdssamordnaren kommer att arbeta med att fånga upp initiativ, stödja markägare och andra 
aktörer, samt att stimulera till samverkan mellan markägare, organisationer och 
kommunförvaltningar i området. 



Åtgärdssamordnaren ska även arbeta med ansökningar om ekonomiskt stöd till vattenvårdsåtgärder, 
delta i lokal vattenvårdssamverkan, stimulera åtgärdsarbetet inom hästnäringen, samt arbeta med 
information och kommunikation som rör vattenvårdsåtgärder. 

Vi önskar att du har erfarenheter från rådgivning eller annat kommunikationsarbete, och att du har 
kunskap om stöd och bidrag samt erfarenheter av projektadministration inom natur – eller 
miljövårdsprojekt. Särskilt värdefulla är praktiska erfarenheter från våtmarksanläggning med syfte att 
minska näringsläckage och/eller att öka biologisk mångfald. Även erfarenheter av andra åtgärder 
som motverkar näringsläckage i jordbrukslandskapet är av värde i sammanhanget. 

För att få ut mesta möjliga i din roll på vår arbetsplats bör du vara kreativ, initiativrik, drivande, 
lösningsbenägen och självständig. Då detta arbete mycket går ut på att bygga upp relationer med 
lokala aktörer bör du också vara social, öppen och prestigelös, och för att engagera bör du ha 
förmågan att förmedla kunskap och inspirera. Slutligen bör du, som projektadministratör med ansvar 
för projektets resultat, kunna arbeta strategiskt och strukturerat. 

Lämplig utbildning är högskole- eller universitetsexamen med vattenrelaterad och/eller 
jordbruksrelaterad naturvetenskaplig inriktning 

 

 

Anställningsform 

Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning 

 

Tillträde 

Enligt överenskommelse 

 

Sista ansökningsdag 

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-23 

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därför tillsättas innan 
sista dag för ansökan 

 

Mer information 

www.norrtaljenaturcentrum.se 

 

Kontakt 

Tobias Nilsson, 0176-184 02, 070-999 63 25, tobias@norrtaljenaturcentrum.se 

 

 


