
 

 Prosjektkoordinator  
 

Skogselskapet i Rogaland har ledig eit spennande og utfordrande engasjement i inntil full stilling på 

inntil to år for person med dei rette kvalifikasjonane. Oppstart snarast eller etter nærare avtale. 

 

Basis for engasjementet er tenkt å vera 50% stilling i to år for å leia eit klimaskogprosjekt. Utvikling 

og utprøving av prosess for utveljing, planlegging, tilrettelegging og forvaltning av skogreisingsareal 

for CO2-kvotesal er hovudoppgåvene for dette prosjektet. Kunnskap om kommunal arealforvaltning 

og prosesskunnskap blir viktig her.  

 

Andre oppgåver som kan gå inn i engasjementet: 

- Oppfølging og kontroll med forynging av hogstflater 

- Virkesmåling, kontrollmåling og oppfølgingsarbeid i samarbeid med Norsk Virkesmåling 

- Motivasjon og oppfølging av enkeltbedrifter innan foredling av tømmer for utvikling, 

nyetablering og verdiskaping 

 

Også andre variantar og tilleggstema kan vera interessant, avhengig av kompetanse, interesser mv. Vi 

ønskjer å strekkja oss langt for å tilpassa engasjementet til den rette søkjaren. Dei ulike oppgåvene 

skal utførast i nært samarbeid med fylkesskogsjefen hos Fylkesmannen i Rogaland og i dialog med 

andre aktørar på skogområdet. 

 

Vi er opne for at du anten kan søkja på full stilling i to år, eller variantar av deltidsstilling/kortare 

periode. 

 

Det er ingen formelle krav til skogkompetanse, men interesse for eit næringsmessig skogbruk er 

viktig. Høgare utdanning innan eitt eller fleire av dei aktuelle fagområda vil prioriterast, men erfaring 

frå liknande arbeid kan også tilleggjast vekt.  

 

Det vil leggjast stor vekt på personlege eigenskapar, som at du er god i kommunikasjon både 

munnleg og skriftleg, lærevillig, kreativ, samarbeids- og løysingsorientert. Men du må også kunna 

arbeida effektivt og sjølvstendig med enkelte av oppgåvene. Det må påreknast noko reising, og du 

må disponera  bil. 

 

Lønn etter avtale. Gode høve for friluftsliv og tilgang til hytter. 

 

Søknad med attestar og vitnemål skal sendast Skogselskapet i Rogaland, postboks 59 Sentrum, 4001 

Stavanger. Søknadsfrist 20. november 2011. Oppgi  hovudinteresser/kompetanse og om du søkjer på 

full stilling eller deltidsstilling. 

 

Spørsmål om engasjementet kan stillast til fylkesskogsjef Lars Slåttå, mob. 415 67 572 

lars.slatta@fmro.no eller styreleiar Hallvard Bakka, mob. 482 58 662 

hallvard.bakka@suldal.kommune.no  
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