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Skovdyrkerne er Danmarks største 

medlemsejede virksomhed inden-

for skov, natur og landskab. Vi er 

knap 100 ansatte, der bistår 4.150 

medlemmer over hele landet med 

at få opfyldt målsætningen for de-

res skov-, natur- og juletræs- 

arealer. 

Vi har rejst og passet skovene i 

over 100 år – og det fortsætter vi 

med! 

Er du en pligtopfyldende, god kollega, og har du et stærkt gåpåmod - så har vi i Skovdyr-
kerne Syd spændende SLING-praktikpladser i et af Danmarks bedste teams inden for 
skovbranchen. 

Vi søger 1-2 SLING-praktikanter der vil blive vil blive tilknyttet to af vores dygtige skovfogeder. 

En skovfoged hos os arbejder bl.a. med: 
• Individuel rådgivning af medlemmer med fokus på skovdrift, jagt- og naturforvaltning
• Ejerne er meget forskellige derfor spænder rådgivningen vidt fra hardcore skovdyrkning til udvik-

ling af natur- og biodiversitet
• Projektering, entreprisestyring af oparbejdning af råtræ og flis samt kulturetablering mv.
• Salg af råtræ og flis, samt indkøb af diverse materialer, planter mv.
• Planlægning, styring og forhandling med entreprenører
• Budgettering og økonomiopfølgning, herunder udarbejdelse af fakturerings- og afregningsgrund-

lag.

Vi forventer at du: 
• Har en stor interesse i praktisk skovbrug, vildt- og naturforvaltning.
• Vil videreudvikle dig og lære mere indenfor praktisk skovbrug og landskabsforvaltning
• Syntes godt om at være i kontakt med mange og forskellige typer af mennesker i løbet af dagen
• Kan arbejde selvstændigt med opbakning fra praktikværten
• Kan håndtere mange bolde samtidigt og bevare overblikket i pressede situationer
• Tænker logisk og har flair for at samarbejde med kollegaer, entreprenører og skovejere
• Vigtigst af alt har gåpåmod og nysgerrighed samt lysten til at bidrage til at opnå de fælles mål
• Har egen bil og bosætter dig geografisk fornuftigt ifht. den skovpart du bliver tilknyttet

Vi tilbyder dig: 
• En spændende praktikplads med mulighed for at tilegne sig en solid praktisk faglig viden
• At blive en del af et team, med engagerede og kompetente kollegaer med en uformel omgangs-

tone
• Branchens bedste arbejdsfællesskab med et stort fagligt netværk
• At være behjælpelige med at finde en bolig i området

Du kan få mere information om praktikpladserne ved at kontakte skf/praktikvært Jens Venø Kjelle-
rup på mob. 2422 9544 eller Skf/praktikvært Bruno Stolborg på mob. 5141 3809. Jens arbejder pri-
mært med løvtræsdominerede ejendomme samt rådgivning indenfor jagt og naturforvaltning.. 
Bruno arbejder primært med nåletræsdominerede ejendomme samt pyntegrønt. Du er også vel-
kommen til at kontakte vores tidligere elev Christian Kragh på mob. 2971 0994 

Ansøgningerne sendes til syd@skovdyrkerne.dk mærket 
”SLING-elev”. Ansøgningsfrist 1. marts, men vi evaluerer løbende de indkomne ansøgninger. 

SLING-praktikanter
TIL SKOVDYRKERFORENINGEN SYD 




