
 

 
 

Skov- og Naturteknikerelev søges til Frijsenborg skovbrug, WEFRI A/S. 

 

Da vores sidste elev er blevet færdig uddannet, søger vi hermed en elev, der ønsker at arbejde i et klassisk 

skovbrugsmiljø, hvor specialet er Skov – og Naturplejer. Vi tilbyder en spændende og udfordrende 

elevstilling, i en virksomhed hvor tingene i perioder går stærkt.  

Jobbeskrivelse/ Kvalifikationer:  

Skovene under Frijsenborg, drives som en moderne produktionsskov, hvor trækvalitet, effektivitet, rettidigt 

omhu og økonomi hører til nøgleordene. Endvidere er skovene certificeret under PEFC ordningen, så dette 

aspekt af skovforvaltningen skal også kunne tilgodeses i det daglige arbejde. Distriktet råder over egen 

maskinpark til løsning af de fleste opgavetyper. 

Vi tilbyder en elevstilling der har sigte på et traditionelt skovarbejderjob, med de spændende 

uddannelsesmuligheder det giver. Det kunne blandt andet være: Skovning, plantning, kulturvedligehold, 

opridsning og pyntegrønt. 

Vi har en stor produktion af klippegrønt og producerer årligt ca. 700 tons. 

Du skal gerne have humor samt, en engageret og positiv indstilling til arbejdet.  

Da stillingen kræver stor selvstændighed og sans for kvalitet, samt naturligvis at kunne møde til tiden, er 

det nødvendigt med en vis selvjustits.      

                                                                                                                                   

Stillingen ønskes besat med en engageret skov- og naturtekniker elev, med interesse for vores GLOBAL GAP 

certificerede klippegrøntsproduktion. 

Generelt: 

Du skal have egen bil, og gyldigt kørekort. 

Du vil indgå i et team af 7 faste medarbejdere og 2 Skovfogeder. 

Du skal kunne arbejde sammen med medarbejdere fra andre driftsgrene, samt entreprenører.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn efter gældende overenskomst, hertil kommer akkord efter aftale. Til stillingen vil desuden være 

mulighed for evt. leje af bolig. 

Oplysninger og ansøgningsfrist: 

For yderligere oplysninger venligst kontakt skovfoged Asger Reunert på tlf.:  87622128 / 30291467 eller 

Asger@frijsenborg.dk. For mere information om virksomheden se: www.wefri.dk 

Sidste ansøgningsfrist er onsdag d 1. Marts 2023. Ansøgningen sendes til WEFRI A/S, Linen 62, 8450 

Hammel, mrk. Skovarbejder elev. Eller pr mail til Asger@frijsenborg.dk 
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