
Skovdyrkerne Midt 
søger skovrider 

 
Da den nuværende skovrider har valgt at gå på pension, søges en ny skovrider med start 1. 
oktober eller snarest derefter.  
 
Skovdyrkerne Midt, som har kontor i Ry, beskæftiger i alt 16 dygtige medarbejdere, hvoraf de 
3 er administrative mens resten er skovbrugsfaglige. Foreningens omsætning er godt 100 
mio. kr. årligt og egenkapitalen er på 10 mio. kr. I foreningens geografi findes alle facetter af 
skovbrug, lige fra det frodige løvtræ til magre nåletræsbevoksninger samt en meget stor 
produktion af juletræer og klippegrønt. Vi ser gode muligheder for og er klar til at udvikle 
foreningens aktiviteter. 
 
Skovdyrkerne Midt søger en skovrider med både faglige, kommercielle og personaleledelses-
kompetencer, hvor de vigtigste opgaver er: 
- Personaleledelse og medarbejderudvikling herunder fastholdelse af en høj motivation 

hos medarbejderne – også på distancen, da du ikke møder alle hver dag 
- Sikring af en høj medlems- og kundetilfredshed 
- Strategisk sparring med bestyrelsen på både kort og lang sigt 
- Kundepleje af og faglig sparring med en række udvalgte medlemmer i foreningen 
- Løbende optimering af interne forretningsgange, økonomi og drift 
- Skovrideren refererer til bestyrelsesformanden og forretningsudvalget. Skovrideren 

deltager i bestyrelsesmøderne 

 
Det forventes at du: 
- Har et kommercielt tankesæt og drives af at skabe gode resultater og driftsmæssig 

udvikling – både for vores medlemmer og foreningen 
- Er en god relationsskaber og trives med at rådgive, inddrage og bidrage til andre 

menneskers og virksomheders udvikling 
- Har gode kommunikative evner både i tale og på skrift 
- Har en naturlig autoritet og gennemslagskraft 
- Er driftsstabil og har økonomisk sans for at drive en forretning 
- Er uddannet forstkandidat, skov- og landskabsingeniør eller lignende, og skaber respekt 

med din faglighed 
- Har min. 2-3 års erhvervserfaring fra beslægtet stilling, herunder personalemæssigt ansvar 

 
Konsulentfirmaet Hald&Lie varetager rekrutteringsprocessen. For nærmere information om jobbet 

kan Niels Hald kontaktes på mail hald@hald-lie.dk, mobil 20669339. Læs mere på 

http://www.skovdyrkerne.dk/midt/om-skovdyrkerne-midt/. Ansøgningsfristen er 2. august 2019. 

Samtaler afholdes umiddelbart derefter med respekt for ferieplanlægning. Ansøgning, CV og 

relevante bilag sendes til Trine Sundgaard, trs@hald-lie.dk. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 

foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Leverancen er rådgivning, entreprise og handel med 

skovens produkter. Skovdyrkernes samlede omsætning er knap 600 mio. kr. og egenkapitalen er på 50 mio. kr. 


