Baroniet Adelswärd AB äger och förvaltar 22 000 hektar
mark och vatten i Åtvidaberg och Kinda kommun.
Bolaget grundades 1783 och ägs av tionde generationen
Adelswärd. Bolagets verksamhetsgrenar är skogsbruk,
lantbruk, fastighetsförvaltning samt jakt- och
fiskeförvaltning. Vidare drivs genom dotterbolag
Åtvidabergs Golfbana och Trädgårdshotellet.

Skogsförvaltare till Baroniet Adelswärd AB
Då vår nuvarande skogsförvaltare går i pension i slutet av 2018 efter flera decenniers tjänstgöring söker
vi nu hans efterträdare. Vi erbjuder dig en spännande och unik roll där du självständigt och under eget
ansvar förvaltar Baroniet Adelswärds skogar. Den totala skogsarealen du kommer att arbeta med är ca
17 000 ha som ligger väl arronderat runt Åtvidaberg.
Arbetsuppgifter
Du kommer att ha helhetsansvaret för planering och utförande av hela den skogliga processen. Du ska
driva och utveckla den skogliga verksamheten under eget budgetansvar. I strategiska och affärsmässiga
skogliga frågor har du ett nära samarbete och stöttning av VD.
Till din hjälp finns ett väl inarbetat kontaktnät med entreprenörer inom både avverkning, skogsvård och
planering. Vidare finns administrativa resurser på kontoret som hjälper till med uppföljning av
verksamheten.
Vi arbetar med moderna IT-system. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar. Vi är totalt ca 10
anställda på företaget.
Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer
•

Skoglig utbildning på högskolenivå.

•

Affärssinne, samt ett mål- och resultatinriktat arbetssätt.

•

Vana att arbeta självständigt under eget ansvar.

•

God kunskap i både skogsproduktion och skogsskötsel.

•

Erfarenhet av upphandling av skogliga tjänster.

•

Gedigen kunskap i skogliga IT-system och GIS-system.

Tjänsten är heltid med placering i vårt moderna kontor vid Adelsnäs precis utanför Åtvidaberg. B-körkort
är krav. Vi önskar att tjänsten tillträds efter sommaren.
För mer information är du välkommen att kontakta VD Jonas Nilsson på tel 0120-85801 eller mail
jonas.nilsson@baroniet.se
Välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV, senast den 30 mars till

jonas.nilsson@baroniet.se. Märk mailet med ”Ansökan skogsförvaltare”. Vi gör löpande urval.

