
 
    Skogselskapet i Trøndelag (SIT) er en ideell organisasjon som arbeider for økt verdiskaping gjennom en langsiktig og bærekraftig  
    forvaltning av skogen. SIT jobber med informasjon mot allmenheten og skogbruket generelt. I dette arbeidet er målgruppen barn og unge 
    særs viktig. Skogselskapet har en rekke eiendommer i Trøndelag. Tett oppfølging av disse, i tråd med vårt formål, er også en sentral 
    del av vårt arbeid. 

Skogplanter Midt-Norge (SPMN) er et heleid datterselskap av Skogselskapet i Trøndelag og er lokalisert på Kvatninga i Overhalla. SPMN 
har som mål å være foretrukket leverandør av skogplanter til skogbruket i Midt-Norge og skal levere skogplanter av god kommune 
kvalitet til rett pris. Vi er miljøsertifisert som miljøfyrtårn og har et grønt fokus i produksjonen. Vi sitter fremst på stolen og ønsker å være 
med på å utvikle fremtidens løsninger for forynging av ny skog.   

 
    Stillingen vil være delt 50/50 mellom selskapene.   

   
 

Vi søker etter ny medarbeider i en fast nyopprettet stilling: 

 
    Skogkonsulent/prosjektleder 
 

Du har:            
• Utdanning fra høgskole/universitetsnivå innenfor relevante fagområder. 

• Erfaring med å jobbe med prosjekt og samarbeider lett med andre. 

• Høy gjennomføringsevne. 

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne og liker å arbeide med barn og unge.  

• Høy grad av selvstendighet og ønsker faglige utfordringer. 

• Evnen til å tenke nytt og annerledes på kjente problemstillinger. 

• Evnen til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig. 
 

Om stillingen: 
• Ansvar for Skogselskapets oppgaver nord i Trøndelag. 

• Prosjektleder for 3 større prosjekter i regi av Skogplanter Midt-Norge. 

• Arbeidsted er Kvatninga, men arbeidsområde er Trøndelag.  

• Noe reising må påregnes, fortrinnsvis med egen bil. 



Vi tilbyr: 
• Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø på Kvatninga. 
• Varierte arbeidsdager der du i stor grad planlegger din egen dag. 
• Muligheten til å sette ditt preg på fremtidens løsninger innen skogbruket. 
• Interessante utfordringer og muligheter til å samarbeide med et dyktig fagmiljø i Trøndelag. 
• Tiltredelse og lønn etter avtale. 

 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til:  
 
Daglig leder i Skogselskapet i Trøndelag:  Rannveig Jørstad Kristiansen, tlf 476 40 366  
Daglig leder i Skogplanter Midt Norge:  Jo Magne Tyldum, tlf 906 78 893 
 
Søknad med CV sendes: rannveig.kristiansen@skogselskapet.no  
 
 
 

 
 
Søknadsfrist: 1. mai 2020 
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