Ledig stilling: Arbeidsleder ungskogpleie, sommer 2021
NB: Ny utlysning, endret dato
Skogselskapet søker herved én arbeidsleder til prosjektet JOB:U i Lørenskog
og Rælingen for ca. 3 ukers engasjement i juni og juli 2021. JOB:U tilbyr
ungdommer sommerjobb med ungskogpleie.
Arbeidslederen skal veilede og motivere ungdom i arbeid med ungskogpleie og
forhåndsrydding, i tillegg til å utføre dette selv. Arbeidslederen skal bistå i
planlegging og organisering av de enkelte oppdragene, og ta ansvar for sikre
arbeidsrutiner og tilfredsstillende kvalitet på arbeidet.
Kvalifikasjoner/krav:
•
•
•
•
•

erfaring og kompetanse
innen skogbruk
førerkort klasse B
disponere egen bil
noe kompetanse på sanitet
gode formidlingsevner

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•

Lønn etter gjeldende tariff
Kurs og opplæring
Nyttig erfaring og praksis innenfor
skognæringen
Nettverksbygging og ledererfaring
Trivelig og selvstendig
sommerjobb ute i skogen

Om prosjektet JOB:U: Skogselskapet skal i samarbeid med Regionkontor landbruk
ansette 3-4 ungdommer til sommerjobb i skogen. Varigheten på engasjementet vil
være to uker, med mulighet for ytterligere én til to uker. Viktigste arbeidsoppgave vil
være ungskogpleie. De ansatte (inkl. arbeidsleder) vil få et to-dagers gratis kurs.
Den ansatte arbeidslederen skal bidra med veiledning og motivasjon underveis.
Oppstart i uke 25, med to dagers opplæring. Engasjementet vil vare i omtrent tre
uker. Daglig arbeidssted er i utgangspunktet ute i skogen.

For nærmere informasjon kontakt:
- Snorre Synnestvedt, Skogselskapet i Oslo og Akershus, 971 73 107
- Magnus Korsvold, Regionkontor landbruk, 917 79 599

Skriftlig søknad og CV sendes til snorre@skogselskapet.no

Vi tar imot søknader fortløpende. Søknadsfrist: 14. mai 2021

Skogselskapet i Oslo og Akershus er en ideell medlemsorganisasjon med formål å
fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et godt
skogbruk – gjennom økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning. Vår
visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet.

