Boltinggaard Gods søger selvstændig
og ansvarsbevist Skytte og Naturforvalter

Boltinggaard Gods ligger centralt placeret på Midtfyn 4 km fra Ringe og motorvejen, med 20 min til
Odense og Svendborg. Jagtarealet består af 550 ha fordelt på 350 ha ager, 150 ha skov, 50 ha natur,
søer, mose, skovrejsning, klassiske remisser og vådområde. Vi indkøber kyllinger fra vores mangeårige
samarbejdspartner, og har en pæn bestand af råvildt og tiltagende bestand af dåvildt. Råder over en god
trækjagt samt en rågekoloni. Landbruget drives af Agrolliancen A/S, skoven tilses af Hedeselskabet.
Godset har de senere år udviklet en betydelig event afdeling, med filmproduktion som speciale samt
øvrige aktiviteter som private arrangementer, konferencer og et julemarked. Til godset hører desuden
en større mængde lejemål samt en tømrer afdeling. Se mere på www.boltinggaard.dk
Vi søger en person med følgende kvalifikationer
og personlige egenskaber:
- Indgående erfaring med udsætning og
pasning af fasaner.
- Afholdelse af jagter for ejer, af høj kvalitet og
med gode oplevelser.
- Afholdelse af et mindre antal
udlejningsjagter, ofte kombineret med et
ophold på godset.
- Arbejde selvstændigt, men også besidde
gode samarbejdsevner med godset øvrige
driftsgrene, samt 12 faste medarbejdere.
- Indgå i tæt dialog med ejer om driften, samt
opretholde en betydelig mængde ejer glæde.
- Have øje for terrænpleje og naturindhold, gå
forrest og selvstændigt aktivt løbende
vedligeholde dette og udvikle
naturindholdet. Til glæde for vildtet, men
også øjet.
- Ansvarlig tilgang til økonomi og styring af
denne.
- Er i stand til selv at etablere, passe, beskære
og vedligeholde vildtagre, skovenge,
remisser, voliere, hegninger og
beplantninger mv.
- Udarbejdelse af biotopplaner
- Besidder den relevante uddannelse, erfaring,
med vægt på ordenssans, høj moral og

efterlevelse af den gældende lovgivning og
æstetik.
- Besidder godt humør, er engageret,
imødekommende, professionel og ærlig.
Dette gælder overfor dine kollegaer, samt
det faste hold af hundeførere og hjælpere,
men også de mange gæster og øvrige aktører
der har deres gang på godset.
Vi tilbyder:
- Løn efter kvalifikationer
- Fri bolig under godset
- Arbejdsbil, pc. mv.
- Frihed under ansvar, med spændende
udfordringer samt faglige og personlige
udviklingsmuligheder.
- Deltagelse i godsets ledergruppe, inspirere
og bistå med videreudvikling af ejendommen
som helhed.
KONTAKT/ANSØGNING
Ansøgninger og samtaler gennemgås og
afholdes løbende.
Ansøgninger sendes til pvr@boltinggaard.dk
Yderligere eller uddybende spørgsmål er
velkomne, ejer Peter-Vilhelm Rosenstand kan
kontaktes på mob 28 19 19 12
(Gerne på sms og du vil blive kontaktet).
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