
Vi søger en skov- og landskabsingeniørstuderende til 
Skovregion Østjylland til august/september 2020.  
Du får din egen praktikvejleder (Ulrich Hedegaard), og  
I vil arbejde sammen om opgaver med fokus på drifts- 
ledelse inden for skovdrift. Du får en central rolle i Skov-
region Østjyllands daglige drift gennem driftsplanlæg-
ning af maskinelle ydelser, hvor vi prioriterer skovejeren 
højt. 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 selv- 
stændigt ansvar for at lave aftaler med kunderne og 
udføre de aftalte opgaver. Du inddrages også i skov- 
regionens daglige driftsledelses- og administrations-
opgaver for at opnå forståelse for HedeDanmarks mål, 
holdninger og arbejdsprocesser. Her fokuserer vi på 
bæredygtige 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 får bl.a. 
mulighed for kortere ophold i andre afdelinger i Hede-
Danmark. Du møder også andre SLing-praktikanter  
i HedeDanmark gennem fælles interne ekskursioner.
Du vil få base på kontoret i Søften (Aarhus). 

Dine opgaver er at:
•   planlægge produktion, herunder fældning, flishugning 

og transport af flistræ til varmeværker

•  udarbejde og følge op på leveringsplaner for flis til 
fjernvarmeværker

• kvalitetssikre maskinydelser og flisleverancer
•  optimere kvalitet og økonomi i værdikæden fra skov  

til fjernvarmeværk
•  udvikle og vedligeholde netværket af underleveran-

dører på maskinydelser og flisindkøb
•  få kendskab til, hvordan SBP-certificering  

(Sustainable Biomass Program) håndteres i praksis
•  besigtige opgaver samt føre tilsyn med underentrepre- 

nører (sikre kvalitet og logistiske forhold på opgaven)

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

samarbejdspartnere)
•  interesserer dig for praksisnær skovbrug og drift  

samt har styr på den basale viden
• er motiveret til at indgå i vores arbejde og kultur
•  er serviceminded, kvalitetsbevidst og imøde- 

kommende
• har egen bil til rådighed i hele praktikperioden

Kontakt:
Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte  
driftsleder Ulrich Hedegaard på M: 21 57 43 09.
Du kan også besøge os på praktikværtaftenen, som 
afholdes på Skovskolen den 4. februar 2020.

Ansøgning:
Vi skal have din elektroniske ansøgning senest den  
1. marts 2020. Du finder oversigten over praktikpladser 
hos os på hededanmark.dk/job, og det er herfra. du  
søger stillingen. Denne stilling hedder ”Praktikplads 
Skovregion Østjylland”.

Her kan du starte din karriere: 
PRAKTIKPLADS 
i Skovregion Østjylland

Vil du arbejde i og med naturen i skoven? Er du fagligt dygtig og parat til at 
lære nyt om bæredygtig skovbrug, moderne metoder, budgetter, planlægning 
og ledelse? Så har vi en spændende stilling til dig, der vil være driftsleder!

hededanmark.dk/job

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 800 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,8 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 foreningen Hedeselskabet, som arbejder 
for at fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer. Læs mere om HedeDanmark på hededanmark.dk
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