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Skytteassistent søges 

Brahetrolleborg Skov og Landbrug søger en skytteassistent i en tidsbegrænset stilling fra 1. februar 

2023 til 1. februar 2024. 

Brahetrolleborg Gods er en udpræget skovbrugsejendom på knap 2.700 ha beliggende mellem 

Faaborg og Ringe på Fyn. Vi driver selv jagten på godt 1.800 ha medens resten er udlejet til fem 

konsortier. Vi har en pæn bestand af råvildt og en stabil, middelstor bestand af dåvildt. Vi opdrætter 

og udsætter fasaser med henblik på afvikling af dagsjagter til en veletableret kundegruppe. Der 

drives traditionelt skovbrug, lige som der produceres en større mængde juletræer på ejendommen. 

De senere år har vi afholdt Brahetrolleborg Game Fair samt diverse events. 

Vi søger en person til at indgå i vores team, og du vil referere direkte til Brahetrolleborgs skytte 

gennem 37 år, Søren Nielsen. 

 

Vi søger en person med følgende kvalifikationer og personlige egenskaber:  

- Besidder den relevante uddannelse eller erfaring, med vægt på ordenssans, høj moral og 

efterlevelse af den gældende lovgivning og æstetik. 

- Indgående erfaring med opdræt, udsætning og pasning af fasaner  

- Have øje for terrænpleje og naturindhold, og deltage i vedligeholdelse af dette og udvikle 

naturindholdet. 

-  Evt. erfaring med og lyst til at deltage i afvikling af jagter af høj kvalitet og med gode oplevelser 

for hhv. familien og kunder.  

- Er i stand til at deltage i pasningen og vedligeholdelsen af kyllingehuse, volierer, hegninger  mv. 

- Kan arbejde selvstændigt, men også besidde gode samarbejdsevner med godset øvrige 

medarbejdere og driftsgrene. 

- Besidder godt humør, er engageret, imødekommende, professionel og ærlig. Dette gælder overfor 

dine kollegaer, det faste hold af hundeførere og hjælpere samt de mange gæster mv. der besøger 

Brahetrolleborg. 

 

Vi tilbyder:  

- Løn efter kvalifikationer 

 – mulighed for fri bolig under godset  

- Arbejdsbil, pc. mv.  

- Frihed under ansvar, med spændende udfordringer samt faglige og personlige 

udviklingsmuligheder.  
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KONTAKT/ANSØGNING Ansøgninger og samtaler gennemgås og afholdes løbende, dog senest 

1/11-22. Ansøgninger sendes til ejer catharina@reventlow-mourier.dk  

For evt. uddybende spørgsmål vedr. det praktiske indhold af stillingsbetegnelsen kontakt da skytte 

Søren Nielsen på tlf. 22603017. For øvrige spørgsmål kontakt Catharina Reventlow-Mourier på tlf.: 

22306002 eller mail: catharina@reventlow-mourier.dk 
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