
Vi søger en skov- og landskabsingeniørstuderende til 
Skovregion Syd (Fyn) til august/september 2021. Gen-
nem forløbet vil du have din egen praktikvejleder, og I 
vil arbejde sammen om opgaver inden for almindelig 
skovdrift, jagt- og naturplejetiltag, pyntegrønt, fældning 
og beskæring for det o� entlige, arbejdsledelse, maskin-
drift og logistik. Vi forventer derfor, at du har faglig og 
praktisk forståelse, hvor du bidrager med værdi for både 
kolleger og kunder. 

Du gennemgår et grundigt introduktionsforløb, hvor du 
og din praktikvejleder bl.a. udarbejder din studieplan. 
I løbet af praktikperioden vil du gradvis få et større 
selvstændigt ansvar for at lave aftaler med kunderne 
og udføre de aftalte opgaver. Du inddrages også i skov-
regionens daglige ledelses- og administrationsopgaver 
for at opnå forståelse for HedeDanmarks mål, hold-
ninger og arbejdsprocesser. Her fokuserer vi på bære-
dygtige og langtidsholdbare løsninger.

Vi tilbyder dig: 
Et fagligt og personligt berigende år, hvor du opnår et 
kollegialt fællesskab med stort fagligt netværk lokalt og 
på landsplan. Du vil få mulighed for at forme praktik-
perioden inden for dine faglige hovedinteresser og 
således begynde din karriere allerede nu. Du vil få base 
på kontoret i Odense.

Dine opgaver er at:  
•  være assistent for skovfogeden med fokus på 

økonomi, tilbud og kundeopfølgning mv. 
•  udføre skovgennemgang, registrering af opgaver i 

LandInfo, budgettering, bestilling af opgaver, kontrol 
og myndighedsbehandling mv.

•  planlægge og udføre diverse skovbrugsrelaterede 
opgaver 

•  varetage alsidige opgaver i en udfordrende hverdag 
inden for det moderne skovbrug

Vi forventer, at du: 
•  interesserer dig for mennesker (kunder, kolleger, 

samarbejdspartnere)
• har drive og er selvkørende
• har/får styr på basal viden om praksisnært skovbrug 
•  arbejder struktureret, målbevidst og går ind til 

opgaverne med stort engagement 
•  er motiveret til at indgå i vores arbejde 

og kultur
•  er serviceminded, kvalitetsbevidst og imøde-

kommende
•  overholder aftaler indgået med skolen og/eller 

praktikvejleder
• har egen bil til rådighed i hele praktikperioden

Kontakt og ansøgning:
Send din ansøgning til skovfoged Thomas Bager Nielsen 
på mail: thon@hededanmark.dk senest den 1. marts 
2021. Angiv denne stillings navn i emnefeltet; ”Praktik-
plads Skovregion Syd (Fyn)”.

Hvis du har spørgsmål til praktikperioden, kan du 
kontakte Thomas på T: 29 63 00 24.

Du kan også få en snak med os ifm. praktikværtaftenen,
som Skovskolen afholder den 9. februar 2021.

Her kan du starte din karriere:

PRAKTIKPLADS 
i Skovregion Syd (Fyn)

Har du lyst til at arbejde i og med naturen i skoven? Er du fagligt dygtig og 
parat til at lære en masse nyt om bæredygtigt skovbrug, moderne metoder, 
budgetter, planlægning og ledelse? Så har vi en spændende stilling til dig!

hededanmark.dk/job

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 1.000 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,7 mia. kr. er vi 
Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Vi er ejet af Hedeselskabet, som arbejder for at 
fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer. Læs mere om HedeDanmark på hededanmark.dk

VIDEN ER 
VORES NATUR

Stærkt netværk
Træning og sparring 

Egne opgaver
Faglighed Nytænkning

Digitale værktøjer
Bæredygtighed

Økonomi




