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Ny skovrider til Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

 

Kommercielt indstillet skovbruger med gennemslagskraft og forandringsledelse på CV'et 

 

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab. Vi udfører rådgiv-

ning, entreprise og handel med skovens produkter for næsten 5.000 skovejere over hele landet. 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland betjener vores medlemmer og eksterne kunder fra Skagen til Had-

sten, og fra Grenå til Hanstholm. 

Vi er en organisation med stærke faglige traditioner, der er midt i en større omstillingsproces. Medlem-

merne har lige valgt en ny bestyrelse, og med De Danske Skovdyrkerforeningers stærke opbakning er for-

eningen klar til at skabe endnu mere aktivitet i regionen og dermed styrke foreningens position. 

Vores nuværende skovrider flytter med udgangen af året til Sverige, og derfor søger vi en ny skovrider til at 

lede foreningen med p.t. 7 skovfogeder og 2 administrative medarbejdere. 

Du skal gennem aktiv lokal profilering udadtil styrke Skovdyrkernes gennemslagskraft i foreningens geogra-

fiske ansvarsområde, og udvikle Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland som skovejernes foretrukne samar-

bejdspartner på alle de områder, som vi arbejder med. 

Indadtil skal du gå foran - og med faglig stærk, inspirerende og udfordrende ledelse af foreningens dygtige 

medarbejdere sikre sammenhæng, og mere samarbejde og sammenhold på tværs af geografi og funktions-

områder – samtidig med at du har fokus på foreningens ressourcer, på de strategiske mål og på Skovdyrker-

nes mission: 

Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side! 

 

Du kan læse mere om Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland og Skovdyrkerne om på 

www.skovdyrkerne.dk. 

 

 

1. Virksomheden 

Skovbrugsfaglig rådgivning med lokal forankring 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland er registreret som andelsselskab, og har en medlemskreds med næ-

sten 700 skovejere, der i alt ejer over 13.000 ha skov-, juletræs- og naturarealer. 

Som medlem har man indflydelse på foreningens drift ved deltagelse i den årlige generalforsamling, hvor 

kontingentsatser vedtages og bestyrelsesmedlemmer vælges. Der er 7 medlemmer i bestyrelsen. 

http://www.skovdyrkerne.dk/
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Driften varetages af foreningens skovbrugsfaglige medarbejdere og administrative personale. Der er aktuelt 

ansat 1 skovrider, 7 skovfogeder og 2 administrative medarbejdere. Herudover er der, alt efter sæson, en-

gageret et større eller mindre antal underentreprenører/timelønnede til udførelse af det praktiske arbejde. 

Foreningen har en årlig omsætning på 55-60 mio. kr. 

Vores vigtigste opgave er at yde medlemmerne en kvalificeret og inspirerende rådgivning. Den individuelle 

rådgivning sker sædvanligvis i skoven hos det enkelte medlem 

Foreningens kontor er placeret i den sydlige del af Randers, Marsvej 3. 

 

2. Organisationen 

En del af Skovdyrkerne 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland er en af fem lokale skovdyrkerforeninger. Vi markedsfører os sam-

men under navnet Skovdyrkerne, som et landsdækkende tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med 

skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder således med alle opgaver i skovene og det åbne land – fra 

plantning af den mindste vildtremise til administrationen af store skov- og naturejendomme.  

Vores grundidé er at være en troværdig samarbejdspartner, hvor kunden/medlemmet kan stole på, at vi 

leverer optimale ydelser til konkurrencedygtige priser.  

Skovdyrkerne beskæftiger på landsplan i alt knap 100 medarbejdere, inkl. medarbejderne i vores to datter-

selskaber, eksportvirksomheden Green Product A/S, og den internationale virksomhed Danish Forestry Ex-

tension A/S. 

Vi omsætter for over 500 mio. kr. og foreningerne har en samlet egenkapital på 43 mio. kr. Det giver tryg-

hed og sikkerhed. 

Vi er samtidig en stabil samarbejdspartner. Vi har arbejdet for dansk skovbrug i 110 år, og vi regner med at 

være her mindst de næste 100 år også! 

Samarbejde og videndeling 

Vores stærkeste kort er en dygtig og veluddannet medarbejderstab, der konstant er fagligt opdateret. Vi 

har derfor etableret 6 interne VidenCentre for hhv. Råtræ, Flis, Juletræer. Klippegrønt, Landskab, Skovdyrk-

ning og IT. Hvert VidenCenter har ansvar for at opsamle og sprede den nyeste viden på de forskellige fag-

områder ud i hele organisationen, således at hvert eneste skovbesøg vi foretager, skaber maksimal værdi 

for skovejeren. 

Samarbejdet mellem foreningerne varetages herudover af en meget aktiv skovridergruppe, et fælles sekre-

tariat samt hovedbestyrelsen for De Danske Skovdyrkerforeninger, der har ansvar for Skovdyrkernes over-

ordnede strategi. 

 

3. Stillingsprofil 

Opgaver og ansvarsområder 

Stillingsbetegnelsen er skovrider. 
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Skovrideren referer til foreningens bestyrelse. Skovrideren har ansvaret for foreningens daglige virke, og 

forestår den daglige ledelse af foreningen efter retningslinjer, som aftales med bestyrelsen. 

De vigtigste opgaver for skovrideren er følgende: 

• Samtidig fokus på tilfredse medlemmer og kunder, som udgør foreningens forretningsgrundlag, og på 

trivslen blandt medarbejderne, der er foreningens vigtigste ressource. 

• Strategisk sparring med bestyrelsen. 

• Sikring af, at foreningen fremstår og fungerer som en helhed, med en velfungerende struktur og organi-

sering, med en klar delegering og en effektiv styring af foreningens projektportefølje. 

• Fokus på at foreningens samlede ressourcer – dvs. økonomi, faglige kompetencer, teknologi og anden 

knowhow – anvendes og udvikles optimalt. 

• Fastholdelse og fortsat udvikling af effektive forretningsgange og en velfungerende økonomistyring. 

• Medvirken til løsning af Skovdyrkernes fælles opgaver, på tværs af foreningsstrukturen – først og frem-

mest ved aktiv deltagelse i skovridergruppens arbejde. 

Faglige kompetencer 

Det er et krav, at du har en skovbrugsfaglig baggrund – enten med en uddannelse som forstkandidat eller 

skov- og landskabsingeniør (evt. tilsvarende uddannelse fra udlandet), eller opnået gennem mange års 

praktisk erfaring fra skovbrugserhvervet. 

Du får selv ansvaret for betjening og rådgivning af en portefølje af skovejere, og det er afgørende for os, at 

du er fagligt opdateret og selv kan levere kompetent skovbrugsfaglig rådgivning fra dag ét. 

Med din faglighed skaber du respekt – hos medlemmer, samarbejdspartnere og medarbejdere. 

Vi yder personlig rådgivning i øjenhøjde, men arbejder så digitalt som muligt. Det er derfor også vigtigt, at 

du har et godt kendskab til registrering og behandling af data fra skoven, GIS-værktøjer og økonomisty-

ringssystemer. Vi anvender både kendte systemer (f.eks. NAV og Plankat), og egne, specielt udviklede pro-

grammer. 

Kommercielle kompetencer 

Skovdyrkerne opererer i et konkurrencepræget marked – for både rådgivning, for entreprise og for handel 

med skovens produkter. Derfor har vi brug for en skovrider med kommerciel tæft. 

Vores mission om at være på skovejernes side stiller krav til din evne til at optimere skovejerens og virk-

somhedens udbytte, således at både medlemmerne og foreningen tjener penge på de projekter, vi påtager 

os. Det kræver købmandskab. 

Vi lykkes bedst når vi kan etablere langsigtede relationer med skovejere, kunder og leverandører, og du skal 

derfor fremstå som en imødekommende og troværdig handelspartner. 

Personaleleder med stort D 

Skovdyrkerne er passionerede skov- og naturforvaltere, der først og fremmest arbejder ude hos medlem-

merne. Du og foreningens medarbejdere mødes derfor kun 'med mellemrum' – og det stiller særlige krav til 

din ledelsesstil. Du skal således ikke blot kunne tage rummet, når I er samlet, men også være synlig og le-

vere kompetent ledelse 'på distancen'. 
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Vi søger en dygtig leder med en naturlig autoritet og gennemslagskraft. Det er vigtigt, at du er god til at vise 

vejen til målet, kan sikre opbakning til eksekvering af virksomhedens planer, og kan motivere andre til at 

følge dig og dit eksempel. 

I alle sammenhænge spiller din indlevelse, empati og evne til at lytte dog en ligeså stor rolle for at sikre 

samarbejde, trivsel og vækst i foreningen. 

Det afhænger af din personlighed 

For at lykkes, er det forventningen, at vores skovrider også 

• arbejder analytisk og systematisk, 

• er god til at skabe overblik og kan sikre fremdrift i såvel organisationens som egne opgaver, 

• arbejder strategisk, alsidigt og helhedsorienteret, og ser de muligheder for udvikling, der er på tværs af 

funktionsområderne, 

• er godt begavet og har en stor arbejdskapacitet, og 

• optræder troværdigt og tillidsskabende og kan begå sig på alle niveauer. 

I Skovdyrkerne kender vi hinanden, hjælper hinanden og kærer os om hinanden. Vores omgangstone er 

uhøjtidelig, og vi griner en del sammen. Vi håber du har det på samme måde. 

 

4. Kandidaten 

Den ideelle kandidat sidder i dag sandsynligvis i en lignende stilling med kommercielt ansvar og 5-10 års 

ledelseserfaring. 

Du har utvivlsomt en skovbrugsmæssig baggrund, men din ledelsesmæssige erfaring kan du sagtens have 

fra ansættelse i andre brancher – enten fra privat eller offentlig virksomhed. Det er en stor fordel, hvis den 

ledelse, du har bedrevet, har været af funktioner rettet mod såvel private som virksomheder (B2C/B2B). 

Du har under alle omstændigheder skabt dokumenterbare resultater i de(t) job(s), du kommer fra – økono-

misk og organisatorisk – gerne indenfor både kundebetjening, afsætning, forretningsudvikling, strategiim-

plementering og kommunikation. 

Stillingen kræver, at du har en vis erfaring med ledelse af forandringsprocesser. Erfaring med betjening af 

og sparring med bestyrelser ses gerne. 

Bestyrelsen har opstillet en række prioriterede mål for foreningens udvikling på kort og mellemlangt sigt – 

bl.a. for aktivitetsniveau, medlems-/kundetilfredshed, medarbejdertrivsel og bundlinie. Det er den nye 

skovriders primære opgave – naturligvis i samarbejde med medarbejderne og bestyrelsen - at indfri disse 

mål. 

Sekretariat og skovridergruppen i De Danske Skovdyrkerforeninger vil naturligvis hjælpe dig med at få den 

bedst mulige start i jobbet. 

 

5. Ansættelsesvilkår 

Skovrideren ansættes på en individuelt forhandlet direktørkontrakt. 
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Foreningen tilbyder en attraktiv gagepakke i overensstemmelse med de krav om faglighed, kompetencer og 

erfaring, der gælder for stillingen. 

Ved ansættelsen indtræder skovrideren i Skovdyrkernes firmapensionsordning. Alle medarbejdere i Skov-

dyrkerne er omfattet af en sundhedsforsikring. 

 

6. Ansøgning, tidsplan og ansættelsesprocedure 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og senest den 1. maj 2019. 

Stillingen opslås med ansøgningsfrist medio december, men ansøgningerne vil blive behandlet løbende, ef-

terhånden som de modtages. 

Ansøgning skal sendes til foreningens formand, Mads Lundøer Madsen, pr. email: 

lundoeer@gmail.com. 

Tidsplanen er: 

16. november 2018:  Offentliggørelse af stillingsopslag 

16. december 2018:  Første opsamling på modtagne ansøgninger 

17. december 2018– 15. januar 2019: Ansættelsessamtaler 

Der forventes afholdt to samtalerunder. Mellem de to runder udarbejdes adfærdsprofiler (DiSC-profil) af 

kandidaterne. Hertil medvirker ekstern konsulent. 

 

7. Yderligere information 

For mere information om stillingen, Skovdyrkerforening Nord-Østjylland og Skovdyrkerne generelt er du 

velkommen til at kontakte: 

Skovrider Henrik Buhl  eller Sekretariatschef Kristian Gernow 

Skovdyrkerforeningen Midtjylland  De Danske Skovdyrkerforeninger 

m: 2030 7380    m: 2143 1452 

e: hbu@skovdyrkerne.dk   e: kge@skovdyrkerne.dk 
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