Tillsatta tjänster under ett år inom skogsnäringen i Norrbotten
Virkesköpare: Du gör affärer med skogsägare, kan handla om allt mellan tusenlappar och miljoner kr,
och ansvarar för att hela kedjan från inköp och avverkning till leverans av råvaran fungerar. Detta
innebär både planering ute i fält och inne vid skrivbordet. Det är ett fritt och ansvarsfullt arbete där
du har mycket kontakt med människor.
Produktionsledare/ Drivningsledare: Du har ett brett ansvarsområde på distriktsnivå. Det kan t.ex.
ingå att ansvara för skogsskötsel och skogsvård, arbeta med utveckling och upphandling av
entreprenörer. Du lägger upp planeringen för ett antal maskinlag och ansvara för att avverkningen
och därmed virkesförsörjningen fungerar. Du har mycket kontakter med bland annat markägare och
de entreprenörer som sköter det praktiska arbetet.
Drivningsplanerare: Du arbetar främst ute i skogen med att planera områden som ska avverkas.
Några exempel på vad som ingår i arbetsuppgifterna är snitsling av områdets yttre gränser och den
naturvårdshänsyn som ska lämnas. Du har en bred kunskap om skogsbruk, maskiner, naturvård. Ditt
viktigaste hjälpmedel är handdatorn där kartan och all information läggs in och sedan
vidareförmedlas till maskinföraren.
Utvecklingschef: Du är en kreativ person som gillar att tänka nytt och drivs av utveckling. Du jobbar
med allt från träden i skogen till industrin. Du har en bred erfarenhet om allt från skog till industri
men framförallt så tänker du på hur man kan förbättra allt som tas för givet med målet att
spara/tjäna pengar. Du arbetar ofta i olika projekt med folk från olika verksamheter och med olika
kompetenser.
Skogsförvaltare/skogvaktare: Du är chef och är ansvarig för och leder arbetet inom en hel region.
Det innebär ständiga kontakter med människor. Du måste kunna både teknik, ekonomi och biologi.
Du är anställd av exempelvis skogsbolag, skogsägareföreningar eller av kyrkan. Som skogsförvaltare
är du ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad
och vägunderhåll. Du har ett övergripande ansvar för ekonomin och för miljö- och naturvård.
Sustainability Director: Ditt uppdrag är att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk.
Du ska samordna och utveckla hela det svenska skogsbrukets hållbarhetsarbete. Du arbetar mycket
internationellt och träffar kunder världen över och arbetar med frågor kring uthållighet och
certifiering av skogsbruk.
Sågverkschef : Du är ansvarig för verksamheten på ett helt sågverk. Det handlar om allt från
försörjning av råvara, kvalitet på det sågade virket till personalfrågor och utveckling av
verksamheten. Du ingår oftast i ledningsgruppen för bolaget som äger sågverket.
Marknadsassistent: Du hjälper och stödjer virkesköpare med marknadsfrågor, systemfrågor och
utrustning. Du ska hitta effektivare sätt att arbeta så att det frigörs tid för virkesköparna. Du har ett
ansvar för såväl affärer som personal.
Forskningsansvarig: Du arbetar med forskning och utveckling både inom företaget samt mot kunder
och allmänhet. Du arbetar i breda nätverk för att fånga upp viktiga frågor och ny forskning som kan
vara viktiga för företaget. Du leder och driver olika projekt vilket kräver att du är kreativ och
strukturerad, har en god samarbetsförmåga samt är bra på att analysera.

Köpledare: En köpledare är chef över virkesköparna i länet och ansvarar för allt som rör
inköpsverksamheten. Det handlar om att vara ett stöd till virkesköparna, förbättra deras arbetssätt,
planera och följa upp virkesinköp, ekonomiansvar, internutbildning o.s.v. Du ska trivas när det
uppstår oväntade situationer och problem som måste lösas snabbt.
Handläggare förvaltning av skyddade områden: Du ska tillsammans med fältchefen planera och
genomföra förvaltningen av nationalparker och naturreservat i Norrbotten. Du ska även samordna
övrig personals förvaltningsarbete.
Skotarförare och skördarförare: Som skogsmaskinförare arbetar du mest från hytten på de olika
skogsmaskiner som används vid avverkning och transport av virke. En skördare fäller, kvistar och
kapar träden och skotaren kör ut virket till väg. Maskinunderhåll och reparationer ingår i dina
arbetsuppgifter. Skördarnas datorer mäter trädstammarnas längd och diameter för att räkna ut hur
de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Gps:en visar och registrerar hela tiden dina
rörelser. Som skördarförare krävs att du kan ta snabba beslut om vilket träd som ska fällas och det
krävs goda kunskaper om miljö- och naturvård.
Skoglig rådgivare: Du arbetar med rådgivning och utbildning av privata skogsägare. Din kunskap är
ditt bästa arbetsredskap då du hjälper andra att sköta sina skogar.
Skogskonsulent: Du arbetar med både rådgivning till privata skogsägare och kontrollerar att man
följer de lagar som finns i skogsbruk. Du kan t.ex. hålla kurser, värdera skog och skogsfastigheter eller
inventera skog som har höga naturvärden och bör undantas från avverkning. Arbetet innebär både
skrivbordsarbete och arbete i skogen.
Fastighetsmäklare: Du arbetar med försäljning av skogsfastigheter. Förutom dina skogliga kunskaper
så krävs en kompletterande mäklarutbildning.
Råvarusäljare: Du för affärsdiskussioner och genomför förhandlingar med kunder om timmer,
massaved och biobränslen. Det handlar både om inköp och försäljning av skogsråvara. Du jobbar
med inköps- och leveransplanering och affärsutveckling.

Detta är alltså exempel på tillsatta jobb i Norrbotten inom skogsnäringen. Att välja skogen som sitt
arbete ger stora möjligheter till ett varierat jobb och stora chanser till utveckling. Förutom dessa
finns förstås fler jobb att välja mellan som inte råkade komma med i just detta urval. Gå in på
www.skogligsamverkan.se om du vill komma i kontakt med oss i skogsnäringen.

