FORSTFULDMÆGTIG
TIL SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT
Er du skovbrugsuddannet og har du lyst til at kombinere dine skovbrugsfaglige kompetencer med udvikling og drift af en medlemsejet skovdyrkerforening - så er du måske vores nye forstfuldmægtige.
Skovdyrkerne Midt er en medlemsejet virksomhed, som servicerer vores skovejende medlemmer
med alle typer af rådgivnings- og driftsopgaver i skoven og naturen. Vores forening er drevet på et
stærkt værdigrundlag - hos Skovdyrkerne er fagfolkene på skovejerens side.
Beskrivelse af stillingen:
· I et tæt samarbejde med skovrideren får du en central rolle i udviklingen af foreningen og i eksekveringen af strategien. Det indebærer blandt andet, at du skal medvirke til at:
o Udvikle medlemsserviceringen og forbedre medlemstilfredsheden.
o Udvikle og gennemføre tiltag, som kan støtte skovfogederne i effektiv og god opgaveløsning hos vores skovejere.
o Udvikle nye forretningsområder – f.eks. inden for klima og biodiversitet.
· Ansvar/delansvar for en række skovbrugsfaglige opgaver omkring PEFC/FSC-certificering, driftsplanlægning og klimaskov/skovrejsning.
· Ankerperson for foreningens IT-udviklingsprojekter, blandt andet implementering af en medlemsportal, anvendelse af datafangst i marken og andre centrale IT-værktøjer i driften.
· Du har en vigtig rolle i at spille foreningens frontpersonale – skovfogederne – endnu bedre. Det
giver indblik i alle foreningens forretningsområder og det giver en stor kontaktflade til kollegaer,
medlemmer og samarbejdspartnere.
· Din arbejdsplads vil helt overvejende være i Skovdyrkernes Hus i Ry, men der vil også være opgaver i skoven samt opgaver som fint kan løses fra hjemmekontoret.
Vi forventer at du:
• Er uddannet som forstkandidat eller skov- og landskabsingeniør – gerne med nogle års erfaring.
• Har solide IT-kompetencer, og forståelse for sammenhængen mellem IT og forretningsprocesser.
• Har mod på forskellige opgavetyper - udvikling, drift og administrative opgaver.
• Er systematisk, grundig og resultatorienteret – med ansvar for egne opgaver og deadlines.
• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig motiveres af holdånd og samarbejde.
Vi tilbyder dig:
• En alsidig og spændende stilling, centralt i virksomheden, og med gode muligheder for personlig
og faglig udvikling.
• En del af et stærkt hold og en forening i god udvikling – og hvor vi prioriterer også at have det
sjovt når vi er på arbejde.
Yderligere information fås ved kontakt til skovrider Kristian Løkke Kristensen
61 67 68 91
Ansøgningsfristen er 22. august 2021. Ansøgning sendes til klk@skovdyrkerne.dk mærket
”Forstfuldmægtig”. Vi evaluerer løbende indkomne ansøgninger. Forventet tiltrædelse oktober
2021.

Skovdyrkerforeningen Midt
Parallelvej 9a
8680 Ry
Tel +45 86893222
midt@skovdyrkerne.dk

Skovdyrkerne er Danmarks største
medlemsejede virksomhed indenfor skov, natur og landskab. Vi er
knap 100 ansatte, der bistår 4.300
medlemmer over hele landet med
at få opfyldt målsætningen for
deres skov-, natur- og juletræsarealer.

I Midt er vi 16 medarbejdere der
hjælper vores godt 800 skovejere
med at forvalte over 12.000 ha
skov og natur.

