Stillingsopslag:

14. september 2018

Det Økologiske Råd søger specialist inden for byggeri og bolig

Vil du være med til at fremme bæredygtigt byggeri samt en sundere og mere energieffektiv
boligmasse i Danmark? Har du kompetencer til og mod på at arbejde i en lille
miljøorganisation med stor indflydelse? Har du lyst til at arbejde med andre grønne ildsjæle
for at skubbe samfundet i en grønnere retning?

Så har miljøorganisationen Det Økologiske Råd et spændende og meningsfuldt job til dig.
Vi søger en fuldtids AC’er til projekt- og policyarbejde inden for byggeri og boligområdet.

Stillingsbeskrivelse

Du vil indgå i Det Økologiske Råds klima- og energiteam og være vores ekspert inden for
energieffektive og bæredygtige bygninger, hvor du bl.a. skal:
-

følge og deltage i udviklingen af bygningsreglementet, frivillige bæredygtighedsklasser,
metoder til genbrug af bygningsmaterialer mm
formidle viden via medierne og direkte til beslutningstagere på området
indgå i og skabe alliancer med aktører, herunder virksomheder og
brancheorganisationer
gennemføre konkrete projekter med ekstern finansiering

Vi forventer at du:
-

-

Har en relevant akademisk baggrund fx bygningsingeniør el.lign. og mindst et par års
relevant erhvervserfaring.
Har lyst til og erfaring med at arbejde med lovgivningen på bygningsområdet
Har interesse i og forståelse for politiske processer i DK og gerne i EU
Har erfaring med organisations- og netværksarbejde
Er god til at formulere dig på dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt
Kan indgå i team-samarbejde - men også kunne arbejde selvstændigt
Har lyst til at skaffe finansiering til projekter mm.

Det Økologiske Råd er en miljøorganisation, der arbejder med en bred palet af emner som
plastikforurening, skadelige kemikalier, luftforurening, transport, landbrug samt energi- og
klimapolitik. Læs mere om os på www.ecocouncil.dk.

Stillingen er tidsubegrænset, så længe der er projektbevillinger, hvilket den ansatte selv skal
være med til at skaffe i samarbejde med energiteamet og direktøren. Foreløbig er der
bevilling til 31.12.2020.
Lønnen følger statens overenskomst med DJØF, i henhold til anciennitet og med
rådighedstillæg, feriepenge og pension.

Yderligere oplysninger: Direktør Claus Ekman 33181933/27284949, eller Seniorrådgiver Chr.
Jarby, 33181949/20147245.
Ansøgning sendes på mail til: job@ecocouncil.dk senest mandag d. 22. oktober kl. 12.00.
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