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Utredare inom strålskyddsberedskap 

Vill du använda din kompetens till att skapa ett strålsäkert samhälle? Till 
myndighetens enhet för beredskap söker vi nu en utredare med inriktning 
mot strålskyddsbedömningar och spridningsprognoser som ska utveckla och 
förvalta myndighetens krisorganisation och den nationella strålskyddsbered-
skapen. 
 
 
Dina arbetsuppgifter 
 
Du arbetar främst med:  

• strålskyddsbedömningar 
• spridningsprognoser av radioaktiva ämnen 
• utveckling och förvaltning av de processer och rutiner samt tekniska 

system som används vid hantering av radiologiska nödsituationer.   
 
I arbetet ingår att följa och medverka i internationellt arbete, bland annat 
inom EU och International Atomic Energy Agency (IAEA).   
 
Du tillhör enheten för beredskap på avdelningen för strålskydd. Enheten 
består av tretton medarbetare som arbetar för att upprätthålla och vidareut-
veckla myndighetens krisorganisation och den nationella strålskyddsbered-
skapen. Enheten utövar också tillsyn över beredskapsplaneringen vid de 
kärntekniska anläggningarna. 
 
Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation utför radiologiska och kärntek-
niska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radi-
ologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap. 
 
Du måste vara svensk medborgare eftersom befattningen är säkerhetsklas-
sad. Du kommer att ingå i myndighetens krisorganisation. 

Är du den vi söker? 
Du har akademisk grundexamen eller doktorsexamen i ett för arbetsuppgif-
terna relevant område. 
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Det är meriterande om du har: 
• kunskap om radiofysik (strålningsfysik)  
• kunskap om systemet för strålskydd 
• kunskap om krisberedskap 
• erfarenhet av undervisning och utbildning 
• erfarenhet av projektledning. 

 
 

För att fungera bra i rollen som utredare behöver du: 
• vara analytisk och ha hög integritet 
• ha förmåga att arbeta strukturerat 
• vara initiativrik och ha förmåga att driva arbete 
• ha lätt för att arbeta självständigt och samarbeta med andra 
• behärska svenska och engelska väl i tal och skrift 
• vara intresserad av att utveckla samhällets beredskap. 

 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Att jobba hos oss 
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att 
skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Här får du 
möjlighet att delta i arbetet för ett strålsäkert samhälle. Våra drygt 300 med-
arbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. 
Du får använda och utveckla din kompetens tillsammans med experter som 
arbetar med frågor som har långsiktig betydelse för människor, miljö och 
samhälle. Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten. Vi har ett 
stort internationellt nätverk och samarbetar med bland annat ICRP och 
IAEA. Vårt kontor ligger vid Solna strand nära Stockholm. 
 
För oss är det viktigt att våra medarbetare kan kombinera yrkesliv och pri-
vatliv. Våra villkor och förmåner 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-
SSM/Formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld-/ 

Kontakt och ansökan 
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef 
Catarina Danestig Sjögren, telefon 08-799 42 69, eller utredare Jonas Lind-
gren, telefon 08-799 42 72.  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-SSM/Formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld-/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-SSM/Formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld-/
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Fackliga företrädare är Carina Wetzel, SACO, telefon 08-799 43 72, och 
Michael Wallin, ST, telefon 08-799 42 87.  
 
Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober 2016. 
 

Mer om oss 
Film om att jobba hos oss http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-
myndigheten/Arbeta-hos-SSM/ 
 
”Vi undanber oss erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i sam-
band med denna rekrytering” 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-SSM/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-SSM/
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