
Skovrider til 
Skovdyrkerforeningen 
Nord-Østjylland

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har næsten 700 medlemmer med over 13.000 hektar skov-, juletræs- og naturarealer. 
Foreningen har kontor i Randers, p.t.10 ansatte og en omsætning på 55-60 mio. kr. Foreningen er en del af Skovdyrkerne, 
som er Danmarks største medlemsejede skovbrugsvirksomhed med ca. 5.000 skovejere. Samlet omsætter Skovdyrkerne for 
over 500 mio. kr. Skovdyrkernes strategi tager afsæt i medlemmernes behov og et stærkt samarbejde mellem foreningerne.

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland betjener medlemmer og eksterne kunder 
fra Skagen til Hadsten, og fra Grenå til Hanstholm.

Vi er en forening med stolte faglige traditioner, der er midt i en vigtig omstillingsproces. 
Medlemmerne har lige valgt en ny bestyrelse, og med De Danske Skovdyrkerforeningers 
stærke opbakning er foreningen 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 geografiske ansvarsområde, og udvikle Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
som skovejernes foretrukne samarbejdspartner 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 funktionsområder – samtidig med at du har fokus 
på foreningens ressourcer, på de strategiske mål og på Skovdyrkernes mission:

Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side!

Du kan læse mere om Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland og Skovdyrkerne på 
www.skovdyrkerne.dk.

Ansøgning med CV og referencer, som naturligvis behandles fortroligt, sendes til 
bestyrelsesformand Mads Lundøer Madsen på mail lundoeer@gmail.com. 
Ansøgningsfristen er 16. december, men vi behandler ansøgningerne løbende.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte skovrider i Skovdyrkerforeningen 
Midtjylland, Henrik Buhl (2030 7380), eller Skovdyrkernes sekretariatschef, 
Kristian Gernow (2143 1452).

Der er udarbejdet en uddybende stillings- og personprofil, som kan downloades fra 
www.skovdyrkerne.dk/nord-ost/ledige-stillinger.

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst
Marsvej 3, Paderup
8960 Randers SØ
Tlf: +45 8644 7317


