
 
 

 

 

Skognæringa Kyst er organisert som et frivillig og uformelt samarbeid mellom aktørene innenfor 

skogbruk, skogindustri og skogorganisasjoner. Det legges vekt på at hele verdikjeden er representert. 

Skognæringa Kyst ble stiftete 11.01.2011 i Stavanger og dekker 10 fylker fra Vest-Agder til Finnmark. 

Hvert fylke har oppnevnt sin representant til styringsgruppa som ledes av et arbeidsutvalg.  

Skognæringa Kyst er en del av Kystskogbruket  

 

Skogaktørene i Trøndelag, har dannet samarbeidsforumet Skognæringa i Trøndelag. Samarbeidet 

skal gi økt verdiskaping, styrket fremtidstro, høyere avvirkning og investeringer i trønderske skoger. 

Virksomhetsidèen er å fremme samarbeid i hele klyngen og bidra til bedre konkurransekraft. Visjonen 

er å være blant de største verdiskaperne i Trøndelag også i framtiden.  

 

Skognæringa - 2-årig prosjektstilling 
50 % Sekretariatsleder for Skognæringa Trøndelag     
50 % Sekretariatsleder for Skognæringa Kyst. 
 

Prosjektlederen skal ivareta sekretariatet for både Skognæringa Trøndelag og Skognæringa Kyst. 

Begge skognæringsforumene ledes av hvert sitt arbeidsutvalg som og er nærmeste overordnede. Det 

er et mål at prosjektet skal over i en fast driftssituasjon etter at prosjekttida er utløpt. 

Stillingen medfører noe reisevirksomhet. 

 

Arbeidsoppgaver: 

Skognæringa Trøndelag 

Prosjektlederens hovedoppgave er å bidra til å utvikle samarbeidet videre og gjennom det sikre 

næringas innflytelse i samfunnslivet.  Dette omfatter også, i samarbeid med næringsaktørene, å bidra 

til å gjennomføre næringas felles kommunikasjonstiltak. Dette innebærer arrangøroppgaver for av 

informasjonsmøter, noe skriving av avisinnlegg, møter med politiske partier m.v. Noen foredrag må 

påregnes.  Prosjektlederen må utrede nye fellestiltak i næringa og lage uttalelser til nasjonal politikk 

som berører næringa.  Prosjektlederen må ha et særskilt blikk for næringas forskningsbehov.  

 

Skognæringa Kyst 

Prosjektlederen skal arbeide med utviklingsområder for skognæringa bredt og er fundamentert på 

synliggjøring av næringa både eksternt og internt og utvikle klyngenettverk og miljøer. 

Prosjektet er krevende fordi det geografisk er vidt og skognæringsstatus er ulike rundt om i fylkene. 

Det skal gjennomføres prosesser i fylkene, og i det overbyggende samarbeidsforumet. Prosessen skal 

bidra til en framtidsrettet og riktig organisering for Skognæringa i Kystskogfylkene. Det må brukes tid 

på å etablere fellesskapene og finne fram til framtidig samarbeidsform. Prosjektleder får også ansvar 

for å iverksette omforente tiltak. Derfor går prosess og utvikling parallelt med gjennomføring av 

tiltak. I dette prosjektet er det et mål å igangsette handling.  

 
 



 
Til stillingen ønsker vi en person som: 

 Har relevant høgere utdanning 

 Har erfaring fra prosessarbeid og kan arbeide bredt og inkluderende 

 Evner til kommunikasjon og samarbeid 

 God skriftlig og muntlig framstillingsevne 

 Arbeide selvstendig og strukturert 

 Forståelse for utviklingsarbeid og god kjennskap til skognæringa 
 
Kontorsted for stillingen legges til Trøndelagsregionen, men er primært ønsket i Steinkjer.  
Lønn etter avtale. Arbeidsvilkår blir i henhold til gjeldende lov og regelverk. Tilsetting snarest. 
 
Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Kirsti Haagensli, m: 905 79 150 eller 
Mathias Sellæg m: 907 85 633 
 
Søknad og CV sendes Skognæringa Kyst, postboks 2539, 7735 Steinkjer. 
Søknadsfrist:  10. november  
 
 
 
 
 
 


