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Biri Planteskole
2836 Biri

Ledig stilling
AVDELINGSLEDER MED ANSVAR FOR KUNDEKONTAKT OG LOGISTIKK.
Skogplanter østnorge as er Norges største skogplanteskole som har beliggenhet i
Biri i Gjøvik kommune. Bedriften er eid av Skogselskapet i Oppland (57%) og
Skogselskapet i Oslo/Akershus (43%). Skogplanter østnorge as har økt
produksjonsvolumet fra 8 til 15 mill. planter i løpet av de siste 4 årene, og har
derfor behov for flere faste ansatte.
Planteskolen produserer hovedsakelig gran med mindre volum av furu, juletre og
lauvtrær for kunder i hele Sør-Norge inkludert Sørlandet og hele Vestlandet.
Skogplanter østnorges kunder er i første rekke skogeierforeninger. Plantesalget er i
hovedsak regulert av store flerårige avtaler.
Planteskolen er fortsatt i en utviklingsfase, og har videre planer for utvidelse av
driften.
Type stilling :
Avdelingsleder med ansvar for kundekontakt og logistikk. 100% stilling.
Hovedoppgaver for stillingen vil være:
- Ha ansvar for årlig planlegging og fordeling av planter til kunder i samarbeid
med daglig leder og dyrkingsleder.
- Være hovedansvarlig for kundekontakt og effektuering av ordre.
- Ha hovedansvar for plantelevering og transportplanlegging. Organisere
plantetransport.
- Oppfølging av plantekvalitet og logistikk mot kunder.
- Nevnte oppgaver vil variere i forhold til sesong. Andre varierte
arbeidsoppgaver kan påregnes.
Vi søker etter en person :
-

Som kan ha forståelse for både planteskoledrift og transportplanlegging.
Som er strukturert og ryddig.
Som kan være ansvarlig for positive kunderelasjoner.
Som kan være fleksibel i forhold til sesongtopper.
Som bør ha skogfaglig utdannelse eller erfaring/kunnskap relatert til
skogbruk. Gjerne i forhold til planting og skogkultur.
Som har sertifikat klasse B/BE.
Som har grunnleggende datakunnskaper, gjerne ha erfaring med
fakturaprogrammer.
Som behersker norsk skriftlig og muntlig.
Som behersker engelsk skriftlig og muntlig brukbart.
Det er en fordel å være rimelig godt kjent geografisk i Norge.

telf. 61 18 87 20

fax. 61 18 87 21

www.skogplanter.no

Vi ønsker at du :
- Er resultat- og løsningsorientert og ser løsninger framfor begrensninger.
- Har gode samarbeidsevner og god komunikasjonsener.
- Tar del i bedriftens vaktordninger ved behov.
Vi tilbyr:
- Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
- Fleksible arbeidstidsløsninger
- Lønn etter avtale
- Et positivt arbeidsmiljø.
Bedriften har i dag 8 ansatte 5 menn og 3 kvinner. Vi oppfordrer kvinner til å søke.
Stillingen vil primært være underordnet bedriftens daglige leder.
Kontaktperson :
Daglig leder Arne Smedstuen (as@skogplanter.no) . Tlf 611 88 720.
CV og jobbsøknad sendes på mail til as@skogplanter.no
Søknadsfrist 15.Oktober 2018.
Det er en fordel om stillingen kan tiltres innen 1.Februar 2018.

