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Wedellsborg Gods søger dygtig Skovarbejder

Er du arbejdsom, fagiigt dygtig og har et omgngeiigt vsen, s er du mske vores
nye koiiega?

Jobbet:
Grundet kommende generationsskifte biandt yore medarbejdere, søger vi en stabii og
dygtig skovarbejder tii en fuidtidsstiliing. Arbejdsopgaverne er mange, fiersidige og
ssonathngige fx kulturetabiering, skovning, kuitur & ungskovspieje, pieje af
pyntegrønt osv. Nogie opgaver udføres fra jorden, andre fra førerhuset- opgaverne
er aisidige.

I den daglige drift vii du skuile hjipe dine kollegaer pa tvrs af driftsgrene i et
begrnset omfang, og vii naturiigvis modtage den nodvendige hjip i skoven nãr
dette er pâkrvet. I enkelte perioder vii der vre mulighed for overarbejde primrt i
forbindelse med høst. Du refererer direkte til driftsiederne, og vii indgâ i godsets
samiede medarbejderstab med meget forskeliige kompetencer.

Kvalifikationer:
Du er uddan net skov- og Naturtekniker elier har solid relevant erhvervserfaring. Du er
arbejdsom, fag Iigt dygtigt og kan betjene et bredt udsnit af skovbrugsreiaterede
redskaber. Du finder gide i det praktiske arbejde, hvad enten det er pa hjui eiier til
fods.
Du skai kunne tage fuldt ansvar for en opgave og udføre den seivstndigt. Vi
forventer at du har egen bii, gyidigt kørekort B, samt gyidigt sprøjtecertifikat.

Vi tiibyder:
Et job med stor aisidighed og ansvar for egne opgaver.
Gode koiiegaer og en arbejdspiads med en rar omgangstone.
Gode arbejdsviikar, hvor tiiiid og samarbejde er nøgieordene.
En arbejdspiads med ordnede forhoid, og hvor vi tager hensyn tii arbejdsmiijøet

Ansøgning
Kontakt Skovfoged Asger Reunert pa 3029 1467 for nrmere information.
Send din ansøgning tii Asqerfriisenborc.dk, senest d. 10. februar 2022.
Ansttelsestidspunktet er senest 1. marts 2022, men gerne før.

Frijsenborg & Wedellsborg er en 350 âr gammelfamilievirksomhed inden for land- & skovbrug, som med sine
10.000 ha i drifter en af Danmarks absolut største bedrifter. Firmaets 75 medarbejdere er med til at give et
strktfagligt mlljø og sparring. Se mere p6 www.wefri.dk


