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Utredare inom anläggningsstrålskydd,  
vikariat 1 år 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att 

skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Vi strävar 

hela tiden efter att utveckla verksamheten tillsammans med våra drygt 300 

medarbetare, som erbjuds stort utrymme att utöva och vidareutveckla sin 

unika kompetens. Vårt kontor finns i Solna strand, Stockholm. 

 

På avdelningen för kärnkraftssäkerhet ansvarar enheten för anläggningsstrål-

skydd för myndighetens tillsyn på kärntekniska anläggningar inom strål-

skyddsområdet (personstrålskydd, utsläpp och omgivningskontroll). Enheten 

utför inspektioner, granskningar och utredningar, samt stöttar myndighetens 

övriga avdelningar och enheter inom sina sakområden. I enhetens uppgifter 

ingår också bland annat att delta i och driva föreskriftsarbete, delta i internat-

ionellt samarbete samt administrera och följa utlagda forskningsprojekt. 

 

Arbetsuppgifter 
Du deltar i inspektioner vid de kärntekniska anläggningarna samt arbetar 

med granskning och utredning. Granskningarna kan handla om operativt 

strålskydd med persondosövervakning, anläggningsutformningar eller före-

byggande strålskydd i form av ledning och styrning, utbildning och kompe-

tens. Det kan också handla om strålskydd vid hantering av strålkällor och 

radioaktivt avfall vid anläggningarna.  
 

Fördelningen av inspektioner, utredningar och granskningar i arbetet kan 

anpassas till din kompetens inom de ramar som verksamheten tillåter. 

 

Bakgrund och profil 
Du har naturvetenskaplig eller teknisk examen från universitet eller hög-

skola. 

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av  

 strålskyddsfrågor 

 myndighetsarbete 

 internationellt arbete 

 

För att fungera bra i rollen som utredare inom anläggningsstrålskydd behö-

ver du 

 ha hög integritet och god samarbetsförmåga 
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 vara strukturerad och avsluta de arbetsmoment du ansvarar för 

 vara utåtriktad och flexibel 

 vara analytisk och van vid att arbeta självständigt och i grupp 

 ha förmåga att se helheten 

 ha god dokumentationsförmåga 

 kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. 

 

Befattningen är säkerhetsklassad, vilket innebär registerkontroll. 

 

Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation.  

 

Mer information 
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef 

Charlotta Fred, telefon 08-799 44 88. Mer information om myndigheten 

hittar du på www.stralsakerhetsmyndigheten.se.  

 

Fackliga företrädare är Lars Bennemo, SACO, telefon 08-799 41 99, och 

Michael Wallin, ST, telefon 08-799 42 87.   

 

Välkommen att skicka din ansökan senast den 3 oktober 2014. 

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i sam-

band med denna rekrytering. 

 

 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

