
Skovfogedassistent med 
bredt fagligt fokus

Skovdyrkerforeningen Øerne er en rådgivnings- og handelsvirksomhed med fokus på forvaltning af skoven og det åbne 
land. Vores udgangspunkt er et konstruktivt og langvarigt samarbejde med vore medlemmer. Vi har ca. 1.200 medlemmer, 
og vi lægger stor vægt på individuelle løsninger til fordel for det enkelte medlem. I Øerne er vi 4 administrative medarbejdere 
og 17 forstlige medarbejdere. Skovdyrkerforeningen Øerne er en del af De Danske Skovdyrkerforeninger som isamarbejde 
med mere end 5.000 skovejere passer 1/3 af det private skovareal i Danmark. Se meget mere på www.skovdyrkerne.dk.  

Skovdyrkerforeningen Øerne søger en skovfogedassistent til at assisterer vores skov-
fogeder med at varetage de daglige opgaver. Foruden klassiske driftsopgaver vil der 
være en række administrative opgaver og stillingen henvender sig dermed til, såvel 
den praktiske, som administrative type. Den vigtigste forudsætning er personlige  
egenskaber, som bl.a. gåpåmod og nysgerrighed.

Vi forventer at du: 
• har en jordbrugsrelateret uddannelse fx skov-og landskabsingeniør, forstkandidat, agronom  
• erfaring fra erhvervet er en fordel, men ikke et must.
• har lyst til at arbejde med skovbrug
• har lyst til at arbejde med natur, vildtpleje og projekter i det åbne land
• har lyst til at arbejde med handel, logistik og juletræsproduktion 
• har et stort drive og en kommerciel indstilling til arbejdet
• arbejder systematisk, grundigt og resultatorienteret
• fungerer godt i teamsamarbejder, men også selvstændigt 
Ønskeligt: gode sproglige evner inden for tysk og engelsk og gerne flere sprog. Fx fransk 

Beskrivelse af stillingen: 
• en god oplæringsfase inden du eventuelt du kommer til at overtage egen skovpart
• du bliver en del af juletræsgruppen og et frit og uformelt arbejdsmiljø i en flad ledelsesstruktur, 

med korte beslutningsprocesser og albuerum til udvikling
• du vil få en stor kontaktflade med vores mange samarbejdspartnere, medlemmer, entreprenører 

og kunder som du vil servicere i samarbejde med den øvrige skovfogedstab
• juletræer vil i starten fylde mest, men med mulighed for udvikling af dine faglige kompetencer 

inden for samtlige af foreningens forretningsområder.  
• din arbejdsplads bliver hovedsagelig Fyn. Vi har kontor ved Centrovice i Vissenbjerg.

Vi tilbyder dig:
• et spændende job med stor indflydelse på egen hverdag
• at blive en del af et team, af engagerede og kompetente kollegaer med en humoristisk og  

uformel omgangstone
• branchens bedste arbejdsfællesskab med et stort fagligt netværk - lokalt og på landsplan
• at blive en del af en spændende virksomhed med fokus på faglig og personlig udvikling. 

Skovdyrkerne Øerne har som formål at skabe værdi for vore medlemmer og drive en bæredyg-
tig forretning på dette grundlag. Derfor er kompetent individuel rådgivning af vore medlemmer 
foreningens centrale ydelse. Rådgivningen sker med udgangspunkt i skovejernes interesser og 
driftsformål og tilpasses de lokale dyrkningsmæssige rammer. 

Tiltrædelse senest den 1. august 2018. Du kan få mere information om stillingen ved at kontakte 
skovfoged Jørgen Pedersen på tlf. 2423 2813. 

Ansøgningsfristen er 22. juni 2018. Ansøgning sendes til lkt@skovdyrkerne.dk mærket  
”Skovfogedassistent”. Vi evaluerer løbende indkomne ansøgninger.

Skovdyrkerforeningen Øerne
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg


