
SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I BYMILJØETATEN I OSLO KOMMUNE 

 

Viser til utlysning på finn.no og hyggelig samtale med avdelingsleder Navn Navnesen, og søker med 

dette på stillingen som rådgiver i Bymiljøetaten. 

Jeg brenner for god byplanlegging! Det er også hovedgrunnen til at jeg om én måned leverer 

masteroppgave i naturforvaltning hvor jeg har skrevet om biodiversitet i sentrumsnære 

grøntområder. Grønne lunger er essensielle for å skape gode levekår for både mennesker og dyr i 

byene våre. Derfor ble interessen min vekket med én gang jeg så utlysningen deres. Å få mulighet til 

å bidra til bedre planlegging av Oslos parker motiverer meg sterkt. 

Utdanningen min hadde blant annet fokus på miljørett, arealplanlegging og restaureringsøkologi. Jeg 

har også tatt et kurs i naturoppsyn. Graden min gir meg en god og bred forståelse for norsk natur- og 

arealforvaltning.  

Jeg er allerede godt kjent med Oslo kommune gjennom mitt arbeid for Byrådsavdeling for 

byutvikling. Groruddalsatsingen er et stort og komplekst prosjekt som jeg klarte å formidle på en 

lettfattelig måte til både media og beboere. Denne måten å jobbe på passet meg godt. Jeg er en 

pådriver som kan drive prosjekter framover framfor å sitte og vente på beskjed om hva jeg skal gjøre. 

Kundebehandling og formidling er jeg også kjent med fra tidligere erfaring. Jeg har fått gode 

tilbakemeldinger om at jeg både er pedagogisk og tålmodig.  

Å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk er noe jeg trives godt med, men hvor jeg som 

rådgiver vil være godt plantet i faget. God rolleforståelse er viktig i en stilling som denne og jeg er 

rustet til å vokse med oppgavene i jobben.  

Jeg mener jeg vil være en ressurs for Bymiljøetaten, og vil kunne bidra med både pågangsmot og 

faglig tyngde. Rett fra skolebenken er jeg klar for å brette opp ermene og gjøre Oslo til en enda bedre 

by å bo i. 

 

Mvh 

Nina Naturviter 

 


