Kristian Olsen
Oppsalstubben 1
0683 Oslo
Jernbaneverket
Fellestjenester, lønn og personal
p.b. 4350
2308 Hamar

25. februar 2013

Søknad på stilling som Nabokontakt, merket 2007210207
Jeg viser til utlysning i Aftenposten 18. februar, og søker med dette stillingen som
Nabokontakt.
Jeg er en engasjert statsviter som ivrer etter å bruke min utdanning og erfaring hos
dere. Etter samtale med Olav Nordli oppfatter jeg at stillingen krever en lydhør person
som er i stand til å skape tillit hos de som blir berørt av utbyggingen. Dette vil jeg løse
ved å bruke min erfaring fra informasjons- og kommunikasjonsarbeid og relevant faglig
bakgrunn fra masterstudier i Statsvitenskap.
En viktig motivasjon for å søke stillingen er at jeg hos dere vil få anledning til å jobbe
med kommunikasjon i skjæringspunktet mellom større utbyggingsprosjekt og berørte
parter. En av mine styrker som statsviter er at jeg har en god forståelse av prosesser og
hvilke roller de involverte parter spiller. Dette vil hjelpe meg til å kommunisere klart og
skaffe legitimitet til prosjektene Jernbaneverket er involvert i.
Som prosjektassistent i bydel Østensjø hadde jeg løpende kontakt med mennesker med
ulike og til dels motstridende interesser. Jeg erfarte at jeg kommuniserte godt med disse.
Jeg lærte også mye av å jobbe opp mot ulike interessegrupper og mediene. Som
nabokontakt vil jeg jobbe strukturert og være tidlig ute med klar informasjon om
prosjektet. Gjennom god tilstedeværelse vil jeg bidra til å gjøre det lettere for
innbyggerne å håndtere situasjonen, og samtidig redusere unødvendig ”støy” rundt
prosjektet i medier.
Fra arbeidet med min masteroppgave opplevde jeg at jeg var i stand til å jobbe målrettet
og strukturert. Jeg har i hele min studietid vært i stand til å kombinere jobb med normal
progresjon i studiene. Fra arbeid i kollokviegrupper og fra deltidsjobber har jeg fått
tilbakemelding på at jeg er flink til å spore kreative prosesser i en god retning.
Eksempelvis har det vært viktig for meg i eksamensperioder å få en tidlig avklaring på
hva som skal være fokus for samarbeidet. Dette er egenskaper som jeg vil bygge videre
på i arbeidsfellesskapet hos dere.
Hvordan Norge skal løse utfordringer knyttet til miljø og transport vil være et viktig tema
i tiden som kommer. Utbyggingen av bedre infrastruktur for jernbane er et viktig bidrag i
denne sammenheng. Jeg vil derfor svært gjerne bruke mitt engasjement, kunnskaper og
erfaringer til å løse oppgavene i stillingen som Nabokontakt på en god måte for dere.
Vennlig hilsen
Kristian Olsen

