
RINGSAKER ALMENNING 
SØKER SKOGSJEF
Ringsaker Almenning forvalter store ressurser innen skog, eiendom, samt tilknyttede selskaper 
innen turisme og industri. Vår hovedoppgave er å sikre mulighet for en størst mulig avkastning 
av skog og eiendomsressursene for at de aktive bruksberettigede/eiere skal kunne hente ytelser 
fra «fellesskogen» til investeringer i landbruket i kommunen. Under denne målsettingen driver 
vi aktivt, bærekraftig og profesjonell skog- og utmarksforvaltning etter gjeldende miljø standarder 
og bevissthet rundt vår sammensatte samfunnsrolle. 

Er du glad i å gå i skogen og orienterer deg godt? Og har du skogfaglig bakgrunn, økonomisk 
sans og sunt bondevett? Ringsaker Almenning trenger ny skogsjef – en jobb som både krever 
teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming. Ønsker du deg en hverdag der du selvstendig 
kombinerer kontorjobb med oppgaver ute i naturen? Da kan du bli vår nye skogsjef!

Vi søker nå etter høyt kvalifisert skogsjef med skogfaglig utdanning på master eller 
bachelornivå, gjerne med tilleggsutdannelse innen økonomi, kartfag, jordbruk og eller jus. 
Du har erfaring fra personalledelse.

Det er viktig at vår fremtidige skogsjef selvstendig behersker de verktøyene som kreves 
i moderne skog- og utmarksforvaltning. Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig.
Den vi søker har de menneskelige egenskapene som gjør hun eller han til en lagspiller for 
øvrige ansatte og løsningsorientert representant ovenfor omgivelsene og samarbeidspartnere.
Kunnskapsoverføringen knyttet til skog- og utmarksressurser med lang eierhistorikk er en 
omfattende prosess, og viktig for kontinuiteten av virksomheten. Den vi søker må derfor 
kunne vise til forutsetninger og sannsynliggjøre ambisjoner om et langvarig ansettelsesforhold.

Søknad med kortfattet CV og navn på minst tre referanser sendes på e-post til: 
mathias@ringsaker-almenning.no innen 04.03.22
Spørsmål om stillingen kan rettes til:  
Mathias Neraasen på telf. 91565055 eller e-post: mathias@ringsaker-almenning.no

Fakta om  
Ringsaker Almenning:

Totalt areal: 
83 000 da, hvorav 65 000 da 
prod. skog
Årlig tilvekst: 
ca. 30 000 m³
Årlig avvirkning: 
ca. 20 000 m³
Stående tømmervolum:  
ca. 800 000 m³

• 1350 selveier/festetomter i fjellet
• 150 tomter/leieavtaler i bygda
• Store urealiserte tomtereserver
• Meget solid økonomi

www.ringsaker-almenning.no

Facebook: 
www.facebook.com/Bygdealmenning


