Vikariat Entomolog heltid (ENT 2020/01)
Tjänst: Vikariat entomolog 100% tjänst med ansvar för egenkontroll.
Placering: Biologisk Myggkontroll, Vårdsätravägen 5, Uppsala.
Arbetsgivare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB, Gysinge.
Tidsperiod: Vikariatet kan tillträdas från 1 augusti 2020 med avslut 30 november 2021.
Bakgrund: Biologisk Myggkontroll (www.mygg.se), inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB, har som uppgift
att reducera stickmyggproblemen vid Nedre Dalälven med metoder som ger avsedd effekt på målorganismerna
översvämningsmyggor och som minimerar risker för negativ påverkan på andra organismer. Från och med juni
2002 genomförs vid behov bekämpning av översvämningsmyggornas larver inom sju kommuner vid Nedre
Dalälven och med start 2020 utför vi stickmyggbekämpning även i Forshaga kommun. Verksamheten kräver
tillstånd och dispenser vilka är kopplade till ett omfattande program för egenkontroll med årlig avrapportering
till centrala myndigheter. Egenkontrollens syfte är att följa upp effekterna av det biologiska bekämpningsmedlet
VectoBac G på översvämningsmyggor (målorganismer) och övriga insekter (icke-målorganismer).
Vår ordinarie entomolog, som arbetat med dessa uppgifter sedan 2016, kommer nu att vara föräldraledig och vi
behöver därför en vikarie som kan skolas in att ta ansvar för egenkontrollprogrammet.
Arbetsuppgifter: Fältarbete i Nedre Dalälvens översvämningsområden (innebär övernattning), labbarbete med
identifiering av insekter i Uppsala, samt årlig avrapportering av egenkontrollprogrammet i enlighet med
Naturvårdsverkets skriftliga kravspecifikationer. Fältarbetet innebär insamling av insekter med kläckfällor i 12
områden, 6 områden med bekämpning och 6 områden utan bekämpning. Identifiering av insekter utförs i
Uppsala och är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Det insamlade insektmaterialet ska identifieras till
ordning/underordning, inom underordningen Nematocera även till familj och inom familjen Chironomidae även
till underfamilj. I tjänsten ingår också att hjälpa till med att ta fram information inför ansökningar om tillstånd
och dispenser samt att vara behjälplig med andra mindre specificerade arbetsuppgifter som är en del av en väl
fungerande arbetsplats.
Kvalifikationer: Universitetsexamen inom Naturvetenskap, Miljöteknik eller Miljö- och Hälsoskydd krävs och
därtill krävs även utbildning inom Entomologi. Erfarenhet av att identifiera Nematocera till familj och
underfamilj är meriterande. Körkort B är ett krav.
Lön: Sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.
Ansökan: Skall märkas med ENT 2020/01 och innehålla personligt brev, CV samt två referenser. Ansökan
lämnas digitalt till Jan.Lundstrom@mygg.se. Vi tillämpar löpande rekrytering.
För frågor om verksamhet och arbetsuppgifter kontakta Verksamhetsledaren Dr. Jan O. Lundström
(Jan.Lundstrom@mygg.se, 070-5690023) och för anställningstekniska frågor kontakta VD Charlotta Heimersson
(Lotta@nedredalalven.se , 070-6508868).

