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Kravspecifikation  

Maskinförare vid maskinell skogsavverkning 

Utbildning 
Grundskola samt gymnasial utbildning. 
 

Personliga egenskaper 
Samarbetsinriktad - Arbetar bra med andra och verkar för en god kommunikation 
inom arbetslaget. Är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser 
konflikter på ett konstruktivt sätt.  
Strukturerad - Planerar arbete i förväg. Att effektivt göra förändringar efter 
ändrade förutsättningar är nyckel till framgång. 
Ansvarstagande- Tar personligt ansvar för sin uppgift men är samtidigt inte rädd 
för att be om hjälp.  
Resultatinriktad och affärsmässig- Sätter upp mål och håller deadlines. Är lojal 
mot fattade beslut och agerar professionellt som företagsrepresentant. 
Kostnadsmedvetenhet. 
 

Ansvar 
Med goda kunskaper i uppdragsgivarens naturvårdspolicy, bedriva 
konkurrenskraftigt produktions- och kostnadsinriktat avverkningsarbete.  
 
Med utgångspunkt från traktdirektiv, uppdragsgivarens naturvårdspolicy och 
aktuell apteringsprislista, detaljplanera och avverka trakten Optimera virkesuttaget 
mot gällande beställning samt hantera virket enligt gällande instruktioner. 
 
Ta detaljhänsyn enligt uppdragsgivarens naturvårdspolicy. 
 
Rapportera avvikelser som uppstår i arbetet, eller har uppstått i föregående leds 
arbete. 
 
Minimera stilleståndstid genom att i god tid beställa trailerresurser och planera 
service/underhållsarbete.  
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Rapportera resultat av utfört arbete genom gallringsuppföljning, KTR-filer, 
uppföljning av föregående leds arbete, EGON uppföljning, återrapportering av 
utförd avverkning i maskinGIS samt eventuellt pluskort. 
 
Ansvara för att maskinerna är kalibrerade och inställda så att virkesutbytet 
optimeras, samt avverkningsarbetet kan genomföras så effektivt som möjligt. 
 
Ansvara för att maskinerna underhålls enligt maskintillverkarnas 
rekommendationer, regelbundet (2ggr/år) optimeras av maskintekniker, samt hålls 
i övrigt utmärkt fungerande skick. 
 
Vara uppdragsgivarens ambassadör gentemot markägare och andra intressenter. 
 
Rapportera driftstatistik enligt gällande instruktioner. 
 
Följa kollektivavtal, regler och anvisningar gällande till exempel arbetstid och 
arbetsfördelning (arbetsgivaren leder och fördelar arbetet). 
 
Med utgångspunkt i uppdragsgivarens kärnvärden, samarbeta inom och mellan 
lagen, med övriga arbetskollegor, arbetsledning samt uppdragsgivarens externa 
samarbetspartners. Alltid sträva efter att det sammanlagda resultatet av 
uppdragsgivarens arbete ska vara så bra som möjligt.  
 

 

Kravspecifikation maskinförare 4.docx Sida 2 (2) 


	Kravspecifikation
	Maskinförare vid maskinell skogsavverkning
	Utbildning
	Personliga egenskaper
	Ansvar


