Skovarbejder til A/S Lindenborg Skovselskab
Engageret og pålidelig medarbejder søges til alsidigt skovarbejde, ved en af Danmarks største
skovejendomme, beliggende i Himmerland ved Rold Skov.
A/S Lindenborg Skovselskab driver ca. 3850 ha skov, primært beliggende i Rold Skov. Vores
skove drives som traditionelt skovbrug, med fokus på produktion af træ til savværksindustrien,
primært nåletræ. Desuden foretages meget arbejde eksternt gennem vores entreprenørafdeling, som
har flisproduktion og skovning af råtræ som kerneområder.
A/S Lindenborg Skovselskab er et selskab under Lindenborg Gods A/S. Af andre aktiviteter i
koncernen kan nævnes trælasthandel, savværk og planteskole. Vi arbejder altså med hele
værdikæden fra frø til salg af færdige træprodukter. Du kan finde flere oplysninger om
skovselskabet og de andre selskaber i koncernen på hjemmesiden www.lindenborg.dk.
Som skovarbejder ved Lindenborg Skovselskab vil du have arbejdsopgaver over hele skovdistriktet,
men en stor del af tiden vil også gå med projekter rundt i hele Nordjylland, dog primært i
Himmerland. Det er derfor et krav at du har kørekort og egen bil. Du skal kunne arbejde
selvstændigt, også i længere perioder. Meget arbejde vil også foregå i teams, sammen med vores
andre medarbejdere og faste entreprenører.
Vi forventer at du er uddannet Skov- og naturtekniker, gerne med nogle års erfaring fra det private
produktionsskovbrug. Du er omstillingsparat og lader dig ikke skræmme af ændrede arbejdsopgaver
fra dag til dag. Udendørs arbejde i alt slags vejr er en selvfølgelighed og en høj arbejdsmoral er helt
afgørende, for at du som medarbejder vil falde til i organisationen.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være skovning, sporlægning, hegnsarbejde, plantning, sprøjtning, div.
maskinopgaver med traktor, oparbejdning og pasning af juletræer og pyntegrønt mm.
Motiveret ansøgning og CV fremsendes til undertegnede, gerne på mail mærket ”Skovarbejder”.
Ansøgningsfrist: 10. september 2021.
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