Skov- og naturtekniker med interesse i naturbevarelse og- genopretning søges

Drømmer du om et job, hvor du er med til at værne om danske naturværdier ved at udføre
praktisk arbejde i noget af Danmarks mest unikke og smukke natur?
Så har vi i AAGE V. JENSEN NATURFOND en spændende fuldtidsstilling til dig! AAGE V. JENSEN NATURFOND er
en privat organisation, hvis primære formål er at sikre naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde
dyrs beskyttelse. Vi søger en skov- og naturtekniker med stor interesse for natur, til vores driftsafdeling i Lille
Vildmose (Hjortevej 3, 9280 Storvorde). Driftsafdelingen består af et velfungerende team med en driftsleder,
to skovarbejdere udover dig og en enkelt deltidsmedarbejder.
Udover arbejdet i Lille Vildmose indbefatter stillingen også arbejde på to af Naturfondens andre ejendomme,
Ovstrup hede ved Herning og Gudenåengene ved Randers. Som skov- og naturtekniker i Lille Vildmose vil du
komme til at indgå som en vigtig del af driften, ved udførelse af en bred vifte af forskellige praktiske opgaver.
Arbejdsopgaver vil blandt andet være:
• Skovning af både løv- og nåletræ
• Plantning
• Buskrydning
• Hegnsetablering og vedligehold
• Opgaver i relation til rewildingaktiviteter
• Opsyn med og vedligehold af publikumsfaciliteter
• Opsætning af jagttårne
• Mulighed for guidning og andet arbejde i relation til jagt og vildtforvaltning (hvis interesse)
• Klargøring til reguleringsjagter og hjælp ved gennemførsel af disse
• Øvrige forefaldende opgaver på vore naturejendomme
Vi forventer af dig at du:
Har både indsigt og interesse i dansk naturforvaltning og bevarelse
Er vedholdende, selvledende og med lyst til både holdarbejde og alene opgaver
Er uddannet skov- og naturtekniker eller lign.
Vi kan tilbyde:
•
En spændende og alsidig arbejdsplads
•
Godt kollegialt sammenhold
•
Ansvar indenfor flere delområder
•
Stor frihed i løsningen af arbejdsopgaver
•
Mulighed for kurser og efteruddannelse
•
Arbejde i nogle af Danmarks mest spektakulære naturområder
Læs mere om AAGE V. JENSEN NATURFOND på vores hjemmeside http://www.avjf.dk/ og følg os på Facebook.
Så ønsker du et job i et velfungerende team med spændende opgaver i rig natur, så send en jobansøgning og
et CV til stillingsopslag@avjf.dk
Ansøgningsfrist fredag den 1. marts 2019
Vi ser frem til at høre fra dig!
Såfremt du har spørgsmål konkakt da driftsleder Jacob Skriver på js@avjf.dk eller på tlf. 51 25 02 34

