
Erfaren skovfoged med fokus på juletræer

Skovdyrkerne Nord-Østjylland arbejder med rådgivning samt alle former for handels- og entreprenørvirksomhed indenfor 
skovbrug og plantning i det åbne land. Vi er ejet af 700 lokale skovejere med til sammen 14.000 ha skov, som betjenes af 10 
skovbrugsfaglige og 2 administrative medarbejdere. Skovdyrkerne Nord-Østjylland er en selvstændig del af Skovdyrkerne - 
landets største medlemsejede skovbrugsvirksomhed, som også ejer datterselskaberne Green Product (eksport af juletræer og 
pyntegrønt) samt Danish Forestry Extension (rådgivning i udlandet). Se meget mere på www.skovdyrkerne.dk. 
Se meget mere på www.skovdyrkerne.dk.

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland
Marsvej 3
8960 Randers SØ

Vores nuværende juletræsskovfoged har fået andre arbejdsopgaver i foreningen. Vi søger derfor en skovfoged med 
interesse for praktisk skovbrug – og specielt juletræer. Er du klar til et spændende og afvekslende job i Danmarks største 
medlemsejede skovbrugsvirksomhed - og passer nedenstående beskrivelse på dig – så hører vi meget gerne fra dig!

Forventninger til vores nye skovfoged
• Du er fagligt dygtig og har erfaring indenfor skovdrift og juletræsproduktion.
• Du arbejder struktureret og effektivt – og du tager ansvar for dine egne opgaver og deadlines.
• Du er udadvendt og positiv. Du er god til at samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt og  

tilrettelægge din egen hverdag.
• Du har erfaring med handel med juletræer, og behersker tysk og engelsk på forhandlingsniveau.
• Du er uddannet som skov- og landskabsingeniør eller forstkandidat.

Dette tilbyder vi
• En plads på skovens bedste hold - sammen med kolleger over hele landet arbejder vi på at udvikle  

Skovdyrkerne – til glæde for medlemmer og medarbejdere.
• Du får egen skovpart. Geografien aftales nærmere - som udgangspunkt mellem Aarhus og Hobro.
• Du bliver en del af et professionelt hold i Green Product – Skovdyrkernes internationale handelsselskab.  

Derigennem er du med til at sikre, at vore producenter fortsat har adgang til markedets bedste afsætning.
• Du får base på kontoret i Randers.

Vores nuværende juletræsskovfoged fortsætter i virksomheden, så der er rig mulighed for sparring.
Lyder det interessant, så kontakt skovrider Jakob Svendsen-Tune på 40 86 73 17.  
Ansøgning sker til jst@skovdyrkerne.dk mærket ”Skovfoged”.

Henvendelser behandles løbende og stillingen tiltrædes efter nærmere aftale – så snart vi har fundet den rette.


