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NST Midtjylland søger en medarbejder til en halv-
tidsstilling på enhedens kontor.  
 
Hvem er vi 
NST Midtjylland forvalter ca. 18.000 ha skov – og 
naturarealer, der spænder fra kendte arealer som Jep-
pe Aakjærs ejendom, Jenle på Østsalling og Mønsted 
Kalkgrubber vest for Viborg over de store hedeplan-
tager, der er under hastig forvandling til mere bære-
dygtig skov, værdifuld natur, en stor vedproduktion 
og et stort opland rent publikumsmæssigt. Vi har 
flere store natur- og oplevelsesprojekter under udvik-
ling i samarbejde med kommuner og brugere m.fl.  
Faunamæssigt spænder vi fra de kystnære trækfugle-
lokaliteter over gammel skov med spætter og ugler til 
de store plantager med rudler af krondyr. 
Vi er i alt 31 ansatte heraf 18 skovarbejdere, skovlø-
bere og elever. Alle skovarbejdere er tilknyttet 1 af i 
alt 4 udførende hold med geografisk ophæng og er 
medlem af 1 af i alt 5 faggrupper ledet af en skovfo-
ged eller naturvejleder. I faggruppen er de med til at 
lægge den faglige linje på tværs af hele geografien og 
de er med til at skabe sammenhæng mellem den 
funktionær, som bestiller opgaven og det hold som 
udfører den. 
 
Dine opgaver vil være 
Du skal varetage en helt ny funktion på enhedens 
kontor, hvor du med reference til personalelederen 
skal løfte opgaver, der går på tværs af faggrupper og 
udførende grupper. Som eksempel: 
- Udvikling og support af IT-kommunikationen mel-
lem skovarbejdere og funktionærer. 
- Vedligeholdelse af elektronisk mappe med standar-
der for løsning af fagspecifikke opgaver. 
- Opdatering af arbejdsplanlægnings- og arbejdstilret-
telæggelsesværktøjer. 
- Opgørelse og dokumentation af arbejdsresultater og 
tilhørende ressourceforbrug. 
- Administration af uniformsordningen, inventarregn-
skab mm. 

Derudover skal du vikarierer for enhedssekretæren  
og bistå øvrige funktionærer med forefaldne admini-
strative opgaver. 
 

Faglig profil  
Du har kendskab til administrative kontoropga-
ver og gerne en skovarbejders opgaver. 
..har flair for EDB. 
..er struktureret. 
..har ordenssans. 
..kan levere et kontrolleret og afsluttet produkt. 
..har kørekort. 
..er indstillet på at tage kurser i brug af vores 
specialprogrammer. 
 
Personlig profil 
Vi søger en person som har humor, er resultatorien-
teret, fleksibel, vedholdende og god til at samarbejde.  
Det skal motivere dig at have mange kontakter og 
være et omdrejningspunkt i virksomheden. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse i henhold til gældende organisationsaftale 
mellem 3F og Naturstyrelsen samt løn og tjeneste-
ordning for Skov –og Naturteknikere m.fl. i Natursty-
relsen. Ansættelsesområdet er NST Midtjylland med 
mødested på Bjørnkærvej 18 7540 Haderup. 
 
Yderligere oplysninger 
Fås ved henvendelse til Niels Toftegaard Jensen (51 
56 17 70 / 72 54 36 94) i uge 26, 27 og 32.  
 
Skriftlig ansøgning og CV mærket ”Koordinerende 
Skov –og Naturtekniker” sendes til ntj@nst.dk  eller 
NST Midtjylland Bjørnkjærvej 18, 7540 Haderup 
senest 14/8 2011. Der afholdes samtaler 22/8 2011 på 
ovennævnte adresse. 
 
Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

 
 

 Læs mere om Naturstyrelsen Midtjylland på: www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Midtjylland/ 
  


