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Skovdyrkerne er Danmarks største 

medlemsejede virksomhed inden-

for 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 juletræsare-

aler. 

 

Vi har rejst og passet skovene i 

over 100 år – og det fortsætter vi 

med! 

 

Har du lyst til at arbejde med skovdrift i praksis? Altså der, hvor man gør noget i sko-
ven – og ikke bare kigger på den. Interesserer du dig for bæredygtig skovforvaltning og 
for mødet med skovejeren, hvor I sammen finder de bedste løsninger? 

Hvis du gør det, er du måske en af de 1-2 skov- og landskabsingeniørstuderende, som 
vi glæder os til at byde velkommen her til efteråret. 

I Skovdyrkerforeningen 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 … begge dele. 

Vi arbejder ud fra et stærkt værdigrundlag – hos os er fagfolkene på skovejerens side og med det 
udgangspunkt driver vi en sund, langsigtet forretning. 

 
Beskrivelse af stillingen: 

• Du får naturligvis din egen praktikvært – men du vil komme til at stifte bekendtskab med hele 
organisationen. 

• Vi arbejder med alt det, der er træer på – og på noget af det, der står mellem træerne ... 
• Skovdrift i alle aspekter, naturforvaltning, jagt, juletræer, pyntegrønt … du får lov at prøve 

kræfter med det hele. 
• Der er også mulighed for at komme til at arbejde med en spændende kombination, der måske 

har potentiale til at blive det nye sort. Vi er sammen med andre større aktører i gang med et 
pilotprojekt om skovlandbrug, hvor der også kan blive plads til dig. 

• Du har selv muligheden for at sætte et stort fingeraftryk på forløbet afhængig af dine egne in-
teresser og kompetencer. 

 
Vi forventer at du: 

• Er nysgerrig og motiveret i forhold til det, vi arbejder med. 
• At du udviser engagement og lyst til at spille med på holdet. 
• At du arbejder struktureret. 
• At du er ordholdende i din omgang med kolleger, skovejere og samarbejdspartnere. 
 
Vi tilbyder dig: 

• En spændende praktikplads med en god balance mellem din læring og de resultater du skaber. 
• At blive en del af et team af engagerede og kompetente kollegaer.  
• Branchens bedste arbejdsfællesskab med et stort fagligt netværk - og fokus på videndeling. 
• At komme rundt i hele Vestjylland – med udgangspunkt i vores moderne kontormiljø i Nupark, 

Holstebro. 
 
Du kan få mere information ved at kontakte TeamChef Anders Kruse Elmholdt på M: 51 55 72 10. 
Ansøgning sendes til ake@skovdyrkerne.dk mærket ”S’Ling – praktik 2021”.  

Vi evaluerer løbende indkomne ansøgninger. 
 

S’LING PRAKTIKPLADS 
HOS SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND 

 
 
 
 


