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Vi söker Skogsrådgivare! 

 

Eftersom efterfrågan på våra tjänster och produkter ökar, söker nu Boreal Partner Skogsrådgivare. 
Som skogsrådgivare ansvarar du för mätning och sammanställande av skogliga fältdata, 
skötselförslag, efterbearbetning och upprättande av färdig skogsbruksplan i PCskog. Tjänsten 
erbjuder stor frihet, under ansvar, att själv planera sina arbetsdagar som består av både en fält- 
och en hemmakontorsdel. 

Boreal Partner lägger stor vikt på din personlighet och din förmåga till ett förtroendefullt 
samarbete. Öppenhet, respekt och prestigelöshet tror vi är vägen till hög kvalité och långvariga 
samarbeten såväl mellan oss medarbetare som mot våra kunder. Har du jobbat med PCskog 
innan, eller har erfarenhet av skogstaxering är det ett plus, men inget krav, då vikten att vilja göra 
rätt väger tyngst hos oss! Dock är det krav på B-körkort och egen bil är ett plus! 

Tjänsten är av naturliga orsaker tidsbegränsad till barmarkssäsong, med flexibel start- och 
stopdatum. Tjänsten erbjuder även möjlighet till extraarbete på helger och lediga dagar utöver 
avslutat säsong/heltidsarbete. Är du student och studerar högre skoglig utbildning så är detta ett 
lämpligt sommarjobb för dig, men vi uppmuntrar även andra sökande med skoglig bakgrund och 
erfarenhet. 

Vill du ha ett fritt och rörligt jobb med mycket friskluft kombinerat med kontorssyssla är detta rätt 
för dig. Vi erbjuder dig en varierande arbetsmiljö där du tränar ditt skogliga öga med stöd av 
moderna instrument och laserdata. Samtidigt får du fatta självständiga beslut i skötselfrågor med 
stöd av mallar. Tillsammans i Plangruppen har vi kontinuerliga avstämningar kring skötselfrågor 
och teknisk support. 

Skicka din ansökan innehållande person- och kontaktuppgifter, 
CV, ett kort personligt brev och önskan om stationering (enligt 
karta t.h) till ansokan.borealpartner@gmail.com. 

Vi intervjuar och rekryterar löpande så skicka din ansökan så 
snart som möjligt. 

Sista ansökningsdatum 30 Mars.  

För mer info ring  

Carl 073-038 94 44 

Ylva 070-401 02 32 

Vi ser fram emot din ansökan! 

 

Kort företagsfakta: Boreal Partner grundades 2019 och tillhandahåller skogliga tjänster med avsikt att öka affärsmässigheten 
och tillväxten för det svenska skogsbruket. Några exempel på dessa tjänster är BasPlan, OptiPlan, KassaPlan och Skogsvård. 
Läs mer på borealpartner.se 


