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Praktikplads ved Frijsenborg skovbrug (WEFRI A/S)
Hvem er vi:
Frijsenborg skovbrug er et privatejet skovbrug på 4630 ha.
Skovene bliver passet af 2 skovfogder, samt 2 maskinførerer og 5 skovarbejdere.
Herudover administreres Wedellsborg Skovbrug på 1523 ha, samt 2 eksterne ejendomme på ca.
504 ha tilsammen, og derudover er vi tilknyttet som konsulenter på yderligere to skovdistrikter på ca.
355 ha tilsammen.
På et normalt år afsætter vi fra WEFRI A/S ca. 35.000 m3 nåletræ og ca. 5.000 m3 løvtræ, samt
600+ tons pyntegrønt. Sidst nævnte oparbejder vi gennem vores faste entreprenør, der også hjælper
med den årlige tilplantning, der normalt løber op i ca. 50 ha.
WEFRI A/S er PEFC – certificeret og har været det siden 2011.

Hvad forventer og tilbyder vi:
Hvad vi kan tilbyde, er en virksomhed, der dagligt beskæftiger sig med alle aspekterne af skovbrug.
Vi keder os ikke, men vi har det sjovt. Det betyder, at en del af tiden går med arbejdsplanlægning,
kommunikation med div. myndigheder, arbejdsledelse, kontrol/opfølgning, opmåling af råtræ,
lønregnskab, konsulentydelser, salg og meget mere. I forbindelse med pyntegrønt vil det være
mulighed for at arbejde mere selvstændigt, når du har fået en føling med arbejdsgangen, samt
kvalitetsfordelingen.
Vi forventer en engageret SL-inger, der har lyst til at have flere bolde i luften af gangen, kan
prioritere opgaverne, besidder en hvis orden og præcision, er loyal overfor virksomheden og som
efter en periode kan arbejde selvstændigt og effektivt. Endvidere forventer vi fuld diskretion
omkring alle virksomhedens forhold, herunder specielt pris- og afsætningsforhold.
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Udover de spændende daglige opgaver kan vi, da vi er 2 skovfogeder, bidrage med nogle forskellige
gode input hen over praktikken, dette også i de travle perioder af året. Vi er ikke bange for at
diskutere hvad vi gør, og om der findes bedre alternativer.

Praktiske forhold:
Vi forventer, at du har en bil og kan komme rundt på denne måde, de dage hvor det ikke går op med
at du kan følges med os. Vi betaler naturligvis kilometerpenge.

Der udbetales ikke løn under praktikken.

Vi stiller skrivebord og stationær pc til rådighed under praktikperioden på godskontoret på
Frijsenborg, hvorfra den daglige ledelse foregår.

Angående starttidspunktet synes vi, det passer bedst ind i vores sæsoner, hvis det er så tæt på uge
36 som muligt, da du ellers starter midt i pyntegrøntet – hvilket kan betyde en noget omtumlet start
på praktikopholdet. Praktikperioden slutter omkring 1/5, når plantesæsonen er slut.

For yderlige oplysninger kan der rettes henvendelse til Skovfoged Asger Reunert:
asger@frijsenborg.dk eller tlf: 30 29 14 67.

Du kan også bredere billede af hvad virksomheden beskæftiger sig med, ud over skovbrug, ved at
kigge rundt på vores hjemmeside.

