SKOVFOGEDASSISTENT
HOS SKOVDYRKERNE VESTJYLLAND
Brænder du for at arbejde med skovdrift i praksis? Altså der, hvor man dyrker skoven
… og ikke bare kigger på den. Interesserer du dig for skovforvaltning og for mødet med
skovejeren, hvor I sammen finder de bedste løsninger? Hvis du kan svare ja - er du måske en af de 2 skovfogedsassistenter, som vi glæder os til at byde velkommen til.

Skovdyrkerne Vestjylland
Nupark 49
7500 Holstebro
Tel +45 96101096
vest@skovdyrkerne.dk

Hos Skovdyrkerne Vestjylland arbejder vi med skov og mennesker. For at få begge dele til at gro
og trives, skal vi bruge medarbejdere med interesse og forståelse for helheden og samspillet.
Vi arbejder ud fra et stærkt værdigrundlag - hos Skovdyrkerne er fagfolkene på skovejerens side
- og med det udgangspunkt, driver vi en sund, langsigtet forretning.
Beskrivelse af stillingen:
•
•
•
•

Vi skal bruge 2 assistenter – i Team Syd og Team Skovrider.
Som assistent refererer du i det daglige arbejde til TeamChefen.
Du kommer 360 grader rundt om arbejdet i skoven – både på små og store ejendomme.
Dine aktiviteter vil i høj grad følge årets gang, fx forårets planteaktivitet og efterårets pyntegrøntsæson.

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.

Vi forventer at du:

I Vestjylland er vi 17 dedikerede

•
•
•
•
•
•

medarbejdere, som hjælper vores

Er uddannet som skov- og landskabsingeniør eller forstkandidat.
Brænder efter at omsætte din viden til praksis - og efter at lære noget mere!
Udviser engagement og lyst til at spille med på holdet.
Har fart på – uden at tabe hovedet.
Arbejder struktureret og effektivt - og tager ansvar for dine egne opgaver og deadlines.
Er ordholdende i din omgang med kolleger, skovejere og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder dig:
• En kickstart på din karriere! Du får et solidt kompetenceløft indenfor alle aspekter af skovbrug
i en virksomhed med god plads til faglig og personlig udvikling.
• En plads på skovens bedste hold - hvor dygtige og engagerede medarbejdere arbejder tæt
sammen om at lave de rigtige løsninger til vores medlemmer.
Yderligere information fås ved kontakt til skovrider Michael Sheedy Gehlert  20 48 53 33.
Ansøgning sendes til  mgh@skovdyrkerne.dk mærket ”Skovfogedassistent”.
Forventet tiltrædelse august 2021. Ansøgningsfrist er 5. juni 2021 – men vi evaluerer løbende
indkomne ansøgninger.

mere end 500 skovejere med at
forvalte over 20.000 ha skov og
natur.

