
 

 

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. Systerbolaget Villa Baro bedriver hotell- och 

golfverksamhet på Åtvidabergs golfbana. 

Viltmästare till Baroniet Adelswärd AB  

Uppdraget 

Då vår nuvarande viltmästare går vidare med nya utmaningar efter nästan 30 år hos oss söker vi nu 

hans efterträdare. Vi erbjuder dig en spännande och unik roll där du självständigt, under eget ansvar 

driver och utvecklar Baroniet Adelswärds viltförvaltning. Den totala arealen du förvaltar är ca 20 000 

ha mark och 2 000 ha vatten, väl arronderat runt Åtvidaberg. Vi finns i det östgötska eklandskapet 

som erbjuder fantastiska viltstammar av framför allt dovvilt. Vi driver egen förvaltningsjakt på  

ca 7 000 ha, resterande marker är utarrenderade till olika jaktlag.  

Arbetsuppgifter  

Du kommer att ha helhetsansvaret för planering och utförande av viltförvaltningen på bolagets mark 

och vatten. Vår ambition är att ha en stark klövviltsjakt i balans med markens produktionsförmåga 

och här kommer du att ha en nyckelroll med att koordinera viltförvaltningen ihop med bolagets 

skogs- och lantbruksavdelningar.  

Du har alla kontakter med våra jakt- och fiskearrendatorer samt övriga kontakter hänförbara till jakt 

och fiske. Du ansvarar för både försäljning och utförande av de organiserade jakter som sker på 

bolagets mark. Ett nära samarbete med systerbolaget Villa Baro, där våra jaktkunder bor, ingår. 

Samarbetet innefattar både utveckling och service.  

Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer och egenskaper:  

• Viltmästarutbildning eller motsvarande utbildning och erfarenhet.  

• Affärssinne samt ett mål- och resultatinriktat arbetssätt.  

• Vana att arbeta självständigt under eget ansvar.  

• Lätt att samarbeta med andra och förståelse för leverans av service.  

• Intresse och förståelse för skogs- och lantbruk.  

• Lösningsorienterad och inspirerad av att driva projekt.  

Tjänsten är heltid med placering i vårt moderna kontor vid Adelsnäs precis utanför Åtvidaberg.  

B-körkort är krav. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan 

Baroniet Adelswärd AB samarbetar i den här rekryteringen med Cojn Executive AB. Välkommen att 

skicka in din ansökan, CV och personligt brev, via mail till louise.giljam@cojnexecutive.se 

Har du ytterligare frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Louise Giljam 0723–242326. Skicka 

gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 10 maj 2020. 
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