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Relations Manager med blik for service, 
standarder og udvikling af markedet for FSC®

Vidste du, at FSC er en medlemsdrevet NGO? Vores medlemmer er nogle af Danmarks mest spændende 
brands og NGO'er. Vi søger en ny kollega, der brænder for at støtte dem i deres arbejde med FSC og 
sammen med dem udvikle markedet for FSC-certificering i Danmark. Opgaverne spænder bredt og 
omfatter alt fra kurser i sporbarhedscertificering, indkøbspolitiker i den private og offentlige sektor og 
netværksaktiviteter blandt medlemmer til at arbejde med at fjerne flaskehalse i supply chains.   

FSC Danmarks 140 medlemmer er vores store styrke, og noget vi er stolte af. De repræsenterer en 
mangfoldig skare af natur-NGO’er, faglige organisationer, virksomheder, skovbrugsorganisationer, 
brancheforeninger m.v. Et medlemsskab hos FSC Danmark er et frivilligt engagement, som ligger udover en 
FSC-certificering. De har derfor alle det til fælles, at de arbejder særligt aktivt med ansvarlig brug af 
verdens skove. Et højt og nærværende serviceniveau til vores medlemmer er derfor helt centralt placeret i 
vores daglige arbejde på sekretariatet. 

Udover medlemsservice udfylder vi også en vigtig rolle overfor de virksomheder, der allerede er 
certificeret eller ønsker at blive det. Din rolle bliver at hjælpe dem til at forstå de tekniske krav i 
standarderne, at finde og forstå de ændringer, der løbende implementeres og udnytte de muligheder, der 
er for at få kommerciel succes med den certificering, man har investeret i. 

Endelig er udviklingen af markedet vigtigt. Jo stærkere et marked, desto mere bæredygtigt drevet skov. 
Derfor er det centralt for os at sikre FSC-indkøbspræferencer hos landets største virksomheder og 
samtidig identificere og fjerne flaskehalse i markedet. 

Alt dette løfter vi naturligvis i flok, men lige nu står vi og mangler en central medarbejder til at koordinere 
det hele og stå i centrum for vores medlemsservice og markedsudvikling. 

Jobbet byder på opgaver som: 

• Overordnet koordineret af samarbejde og service til vores medlemmer.

• Sammen med teamet om konkrete aktiviteter med vores medlemmer og være udførende på de
medlemmer, du får ansvaret for.

• Udvikle, vedligeholde og gennemføre kurser og sporbarhedscertificering, EUTR/EUDR m.v.

• Udvikle og drive netværksbaseret aktiviteter i vores medlemskab.

• Yde 1:1 service til vores medlemmer, f.eks. i forbindelse med certificering, audit eller
implementering af nye krav i standarderne.

• Fagligt ansvar for formidling af vores egne standarder (primært CoC og CW), EUTR og EUDR.

• Udførende på vores strategiske mål om FSC sourcing præference blandt top 100 virksomheder
i Danmark.

https://dk.fsc.org/dk-da/vores-medlemmer/medlemsliste


• er drevet af at levere en god service og er en stærk relations-opbygger med en
grundlæggende forståelse og interesser for forskellige interessenters behov og
virkelighed,

• har en stærk teknisk forståelse og interesse for at holde dig løbende opdateret på
standarder, relevant lovgivning mv.,

• kan omsætte teknisk faglig viden til den konkrete virkelighed, man som virksomhed
befinder sig i,

• er punktlig og en god afslutter og sikrer, at aftaler med medlemmer og andre
stakeholders følges til dørs,

• og er en udpræget holdspiller og tager afsæt i den bedste idé – også selv om den
måtte være en andens.

Vores tilbud til dig: En plads blandt ildsjæle, der ændrer verden skridt 
for skridt 
Vi tilbyder en fuldtidsstilling på en arbejdsplads, hvor der er plads til at lufte de ambitiøse ideer, og 
hvor vi arbejder seriøst for også at gennemføre dem. Vi har ikke langt fra ide til handling, og 
hverdagen er fyldt med både godt humør og seriøst arbejde, der rykker verden. 

Vi hjælpes ad og fejrer vores succeser, som der heldigvis er mange af. Når der er travlt, tager vi alle en 
ekstra tørn, og når der skal afholdes en stor workshop eller ekskursion, smøger vi alle ærmerne op, 
planlægger og bliver lavpraktiske. Til gengæld er vi også superfleksible, når din mormor har 
fødselsdag på en onsdag, eller du har brug for at arbejde hjemme en dag.  

Vores åbne kontor ligger i hjertet af Aarhus, og det forventes, at du har din gang på kontoret. Der vil 
være en del rejseaktivitet rundt i Danmark og 1-2 internationale rejser om året.  

FSC Danmark har indført 4-dages arbejdsuge. Derfor har vi fri tre fredage om måneden. Hver 4. 
fredag er ”udviklings-fredag”, hvor vi har mulighed for at fordybe os fagligt og få læst de rapporter 
eller set de webinarer, som man gerne vil se, men ikke når i hverdagen. Det kan også være, at man 
tager et kursus, eller mødes med kollegaer for at udvikle et ny projekt m.v.  

Læs mere om vores 4-dages arbejdsuge her.

Holdspiller og FSCs medlemsambassadør
Du vil komme til at sidde med hovedansvaret for vores medlemsservice og markedsudvikling. Du skal 
naturligvis ikke udføre det hele alene og bliver en del af et stærkt og meget samarbejdende team. 
Men det er vigtigt, at du kender til branchen og vi forestiller os, at du: 

Minimum har 3-5 års erfaring med certificering. Du har f.eks. konkret erfaring med CoC -certificering.  
sourcing, compliance eller auditering. Derudover er det vigtigt, at du: 

Forest Stewardship Council® 

Jobbet er primært orienteret mod danske virksomheder og deres værdikæder, men en del af 
arbejdet må forventes at foregå på engelsk.   

https://dk.fsc.org/dk-da/newsfeed/fsc-danmark-indfoerer-4-dages-arbejdsuge
https://dk.fsc.org/dk-da/newsfeed/fsc-danmark-indfoerer-4-dages-arbejdsuge
https://dk.fsc.org/dk-da/newsfeed/fsc-danmark-indfoerer-4-dages-arbejdsuge
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Hvem er vi egentlig? 
Hos FSC Danmark er vi et team af dybt engagerede medarbejdere, som tror på værdien i verdens skove 
for mennesker, natur og klima. Derfor knokler vi for at sikre, at skovene drives bæredygtigt, og at der 
stilles krav til de produkter af papir og træ, vi alle omgiver os med. Det gør vi gennem tæt samarbejde 
med nogle af Danmarks førende virksomheder, organisationer og institutioner. Du har derfor nok set 
vores logo på din mælkekarton, i din avis, på dine grillkul eller dit havemøbelsæt.

Vi er en travl organisation med 10 fuldtidsansatte ildsjæle, som alle elsker processen fra tanke til udført 
handling. Vi laver alt fra kampagner og enkeltsamarbejder til lobbyist-opgaver og konferencer. Alt 
sammen for at sikre, at så mange som muligt bruger FSC-mærket, når de producerer eller køber 
produkter i papir eller træ. Vores målgrupper er alt fra B2B og offentlige indkøbere til private 
forbrugere. Vi leger også ofte med på den internationale bane indenfor vores organisation og er med i 
forreste række, når nye løsninger udtænkes og formidles til et globalt netværk. 

Vi glæder os til at læse, hvorfor netop du skal være med på holdet! 

Praktisk
Lønmæssigt følger vi statslige takster og arbejder med en fast løntrinsmodel. 

For mere information om stillingen, kontakt Søren Dürr Grue på 21 69 41 45 (mandag – torsdag efter 11.30) 
eller på s.grue@dk.fsc.org

Send din ansøgning til os på ansoeg@fsc.dk 

Vi afholder løbende samtaler og lukker ansøgningen, når den perfekte kandidat viser sig.  Stillingen 
starter snarest muligt, men vi venter gerne en måned eller to på den perfekte kandidat. 

Læs mere om FSC Danmark på www.fsc.dk 
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