
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

Jobbet – helt kort: 
Til september 2020 søger vi en praktikant, som vil blive 
tilknyttet vores afdeling for Natur, Vand og Plantning  
i Odense. Vi forventer, at du er skov- og landskabsinge-
niørstuderende.

I tæt samarbejde med projektledere og fagkonsulen-
ter skal du planlægge og udføre tværfaglige projekter 
inden for naturgenopretning, klimasikring, naturpleje 
og skovrejsning. Du vil også skulle løse en lang række 
opgaver på egen hånd. Vi forventer derfor, at du har mod 
på at lære noget nyt. Og at du har en faglig og praktisk 
forståelse, hvor du bidrager med værdi for både kolleger 
og kunder. I perioder kan du blive tilknyttet en anden 
projektleder, landskabskonsulent eller driftsleder på 
driftsstedet.

Vi tilbyder dig:
Et fagligt og personligt udviklende år med spændende 
og varierende opgaver, hvor du opnår et kollegialt fæl-
lesskab med stort fagligt netværk lokalt og på landsplan. 
Du kan blive ansvarlig for dine egne projekter. Du får 
også mulighed for praktikbesøg i vores andre divisioner/ 
afdelinger (anlæg, skovbrug m.m.). Du vil kunne forme 
praktikperioden inden for dine faglige hovedinteresser  
– og  kickstarte din kariere allerede nu. 

Dine selvstændige opgaver kan være:
Arbejdsledelse, administrative opgaver, kundebesøg,  
tilbudsgivning, opmåling, anvendelse af GPS, kort- 
tegning og kvalitetssikring.

Vi forventer, at du:
•  kan bevare overblikket i en udfordrende hverdag med 

forskellige opgaver
•  er løsningsorienteret og initiativrig
• har en solid teoretisk ballast og er beslutningsdygtig
•  er resultatorienteret – vi søger dig, der kan og vil 

noget med din karriere
•  har kunden i centrum, og derfor skal du kunne begå 

dig såvel mundtligt som skriftligt
• har et godt humør og har mod på nye opgaver

Mange opgaver vil kræve stor selvstændighed, og vi 
forventer derfor, at du har egen bil. Du får udbetalt  
kørepenge efter statens takster.

Kontakt:
Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte  
landskabskonsulent Kurt Beck på M: 23 24 51 35.
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 
NVP Odense”.

Har du lyst til at arbejde i og med naturen? Er du fagligt dygtig – og parat  
til at lære en masse nyt om drifts- og plejeopgaver, naturgenopretning,  
klimasikring og skovrejsning? Så har vi en spændende stilling til dig!

hededanmark.dk/job

VIDEN ER 
VORES NATUR

Stærkt netværk 
Træning og sparring 

Egne opgaver 
Faglighed Nytænkning

Digitale værktøjer
Bæredygtighed 

Økonomi

Her kan du starte din karriere: 
PRAKTIKPLADS 
– Natur, Vand og Plantning
i Odense


