Vil du ha en sommerjobb ute i naturen?
Er du ungdom mellom 15-25 år og er interessert og nysgjerrig på skogbruk?
Eller kanskje du rett og slett bare er på jakt etter en sommerjobb der du kan
være ute? Da kan en sommerjobb i JOB:U være akkurat det du er ute etter.
JOB:U - 2022 samarbeider nå med flere i kommuner og allmenninger i Innlandet.
Vi søker etter én arbeidsleder og tre som blir en del av arbeidslaget til sommerjobb i skogen i SørAurdal.
Sommerjobben vil gå ut på å utføre ungskogpleie med ryddesag. Det vil bli tilbudt kurs i ungskogpleie
og du får kursbevis, om du ikke har det fra før. Det er en fordel om du er i god fysisk form.
Oppgavene vil være å drive ungskogpleie med ryddesag. Jobben vil først og fremst være tre uker, men
kan strekke seg lengre.

Her kan du se hva andre ungdommer sier om sommerjobben selv:
Ungdom intervju på NRK1

Arbeidsleder
Som arbeidsleder Søker må ha fullført et godkjent ungskogpleiekurs (kan fåes i prosjekt) og i tillegg
ha praktisk erfaring innen skogbruk/utmark. Det er også ønskelig at søkere kan noe
sanitet. Gode formidlingsevner vektlegges, lokalkunnskap/kartkunnskap kreves og du
har førerkort klasse B og tilgang på bil.
Arbeidslaget
Du må ha fylt 15 år 20. juni.
Du bør like å arbeide ute i all slags vær, og sommerjobben kan være fysisk krevende. Du må kunne
komme deg til et avtalt oppmøtested på egenhånd. Du vil jobbe sammen i et lag, og dere vil ha en
arbeidsleder som følger dere opp i det daglige.
Søkere som får tilbud om sommerjobb, blir sertifisert gjennom gratis kurs i ungskogpleie med
motorryddesag. Kurset vil gå over 2(3) dager.
Kvalifikasjoner:
- ivrig og motivert
- pliktoppfyllende og evne å samarbeide med flere
Du får:
- kurs m/kursbevis i ungskogpleie
- være mye ute
- en fysisk jobb
- erfaring og kontakt med skogbruket
Timelønn etter tariff.
Søknad og CV sendes til: espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no
Søknadsfrist 12. mai

