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Inspektör inom strålskyddsområdet 

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsä-

kert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och 

miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten 

lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. Hos 

oss arbetar 315 personer och myndigheten finns i Solna strand. 

 

Avdelningen för strålskydd, enheten för yrkesverksamhet, arbetar för att 

förbättra strålsäkerheten inom en rad olika områden som industri, veterinär-

medicin, forskning, handel och utbildningsväsende med flera. Enheten an-

svarar för reglering, tillståndsprövningar, tillsyn och information. Vi utveck-

lar kontinuerligt våra arbetsmetoder för att möta förändringar i omvärl-

den och framtida behov för ett strålsäkert samhälle. Det ger dig stora möj-

ligheter till ett omväxlande och spännande arbete. Du får också möjlighet att 

påverka strålsäkerheten och dess regelverk, nationellt och internationellt, i 

olika nätverk och i möten med andra organisationer. 

Arbetsuppgifter 

Som inspektör arbetar du pådrivande med att utveckla strålsäkerheten hos de 

verksamheter och tillståndshavare som enheten hanterar. Du utför tillstånds-

prövningar samt följer upp och granskar hur strålkällor används genom in-

spektioner och andra tillsynsinsatser. Du får möjlighet att påverka strålsä-

kerheten och dess regelverk, nationellt och internationellt, i olika nätverk 

och i möten med andra organisationer. 

 

Några av enhetens arbetsuppgifter just nu är tillståndsprövning av två 

acceleratoranläggningar (ESS och MAX IV), tillsyn av naturligt före-

kommande radioaktiva ämnen som anrikas i torv- och trädbränsleaska, 

tillsyn av olika verksamheter med strålning, såsom industri och veteri-

närmedicin. Ett stort arbete pågår också med att revidera myndighetens 

föreskrifter. 

 

Bakgrund och profil 
Du har akademisk examen samt flera års erfarenhet av arbete med 

joniserande strålning. 
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För att fungera bra i rollen som inspektör behöver du 

 ha god samarbetsförmåga 

 ha lätt för att skapa kontakter och samverka med andra 

 ha god förmåga att planera strategiskt 

 vara en flexibel person med hög integritet 

 vara strukturerad och drivande 

 kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och eng-

elska.  

 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

 

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

Helene Jönsson, telefon 08-799 43 74. Mer information om myndigheten 

samt om hur du ansöker 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 20 april 2014. 

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i sam-

band med denna rekrytering. 

 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

