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Skovarbejderstilling  
 
 

Naturstyrelsen Søhøjlandet søger en skovarbejder til 
besættelse af en nyoprettet stilling. Det tilbydes leje-
bolig i området omkring Silkeborg. 
Stillingen er til besættelse fra 1. juli. 2011. 
  
Hvem er vi 
SNS Søhøjlandet forvalter ca. 6.000 ha skov– og 
naturarealer. Hovedparten ligger i det smukke kupe-
rede område omkring Silkeborg. De øvrige arealer 
ligger overvejende i området østpå imod Århus, 
Horsens og Odder og består bl.a. af naturarealer, 
strande, sammenhængende naturstier, publikumsarea-
ler mv..  
 
Vi er en enhed der samarbejder aktivt med omkring-
liggende kommuner og andre om udvikling af ny 
natur, friluftstilbud til borgerne og meget andet. Bl.a. 
kan fremhæves etablering af en række nye bynære 
skove omkring Århus, Skanderborg, Solbjerg og 
Silkeborg. 
 
Vi er i alt 35 ansatte heraf 17 skovarbejdere, skovlø-
bere og elever, som alle samarbejder på tværs af fag-
grænser om at udføre vores mange forskelligartede 
opgaver. 
 
Det faglige ansvar for de enkelte driftsområder så-
som løvskov, nåleskov, naturpleje, publikum, formid-
ling mv. har vi organiseret i en række faggrupper.  
Du vil efter kompetencer og interesse blive tilknyttet 
en eller flere af disse faggrupper. 
 
I faggruppen er du med til at lægge den faglige linie 
på tværs af hele geografien og du er med til at skabe 
sammenhæng mellem vores administrative og de 
udførende funktioner. 
 
Dine opgaver 
Arbejdsopgaverne vil tage udgangspunkt i arealerne 
på hele enheden. 
 
Her skal du både selvstændigt og i samarbejde med 
de øvrige medarbejdere bredt løse opgaver indenfor 
emnerne skovdrift, naturpleje, naturvejledning, samt 
publikum. Du har gode muligheder for – ud fra op-

hæng i faggrupperne – at udvikle dig fag-
ligt/specialisere dig i bestemte retninger ud fra kom-
petencer og interesse. 
 
Der må særligt i sommerhalvåret påregnes en del 
aktivitet udenfor almindelig arbejdstid. 
 
Du vil i det daglige fungere som Naturstyrelsens 
ambassadør og kommer derigennem i dialog og sam-
arbejde med brugerne af vores skov- og naturarealer 
og med eksterne partnere. 
 
Dine kvalifikationer: 
Med en solid baggrund og god fysik forventer vi, at 
du kan deltage i alle typer opgaver, at du kan arbejde 
selvstændigt, er fleksibel, og har gode samarbejdsev-
ner samt en positiv og åben holdning til skovens 
mange brugere.   
 
Vi forventer, at du har en uddannelse som EUD-
skovbruger, tillært skovarbejder eller lign.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse i henhold til OAO-S fællesoverenskom-
sten med tilhørende Organisationsaftale for skov- og 
naturteknikere m. fl. ansat i Naturstyrelsen. Ansæt-
telsesområdet er NST Søhøjlandet. 
 
Yderligere oplysninger 
Nærmere oplysninger om stillingen og boligen kan 
fås ved henvendelse til Christian Lylloff Qvortrup på 
tlf. 40280568/72543939 
Skriftlig ansøgning skal være NST Søhøjlandet i 
hænde senest torsdag den 23. juni 2011 kl. 12.00 
 
Ansøgning sendes til: 
 
Naturstyrelsen Søhøjlandet 
Vejlsøvej 12 
8600 Silkeborg 
 
Eller med E-post til: SHL@NST.DK 
 
Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

 


