Naturformidler søges!
Kan du formidle om livet i havet?
Fjord&Bælt/Naturama søger en naturformidler, der skal formidle primært til Fjord&Bælts gæster og
skoler. Stillingen er på 30 timer med ansættelse hurtigst muligt og senest fra 1. marts 2018.
Formidlingen foregår både på Fjord&Bælt og ved stranden og har udgangspunkt i de levende dyr. Da
formidlingens målgruppe er meget bred, kan man opleve dage, hvor man først underviser en børnehave
om krabber, bagefter tager en gymnasieklasse med ud i våddragt og snorkeludstyr for at undersøge en
biotop og efterfølgende formidler til husets gæster.
Udstillingernes formidlingsmæssige indhold er også en opgave, som afdelingen står for.
Arbejdstider følger stedets åbningstider og man skal påregne en månedlig weekendvagt.
Du vil indgå i et team af øvrige formidlere og arbejdssted er primært på Fjord&Bælt, men der kan også
forekomme formidlingsmæssige opgaver på Naturama, hvorfor det forventes at du har kørekort.
Vi forventer, at du:
- er cand. scient. i biologi, lærer og/eller naturvejleder.
- er en blændende formidler, der kan formidle for mange forskellige målgrupper.
- kan formulere dig såvel mundtligt som skriftligt, både på dansk, engelsk og tysk.
- kan arbejde med mange projekter på én gang.
- har gode samarbejdsevner.
- kan fundraise.
Vi tilbyder:
- en meget varieret arbejdsdag.
- indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver.
- engagerede og imødekommende kolleger.
Det er en tidsbegrænset stilling fra primo marts til ultimo november 2018.
Fjord&Bælt i Kerteminde er et kombineret akvarium, forsknings- og formidlingscenter, hvor udstillinger
og formidling omhandler livet i de lokale havområder, samt den forskning, der foregår omkring
Fjord&Bælts marsvin og sæler.
Fjord&Bælt besøges årligt af ca. 55.000 gæster, hvoraf ca. 10.000 er børn og unge, der skal have
undervisning.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til biolog og naturvejleder Tue Skovgård Larsen på tlf.
40 48 90 01 eller mail: tue@fjord-baelt.dk.
Ansøgningen og CV sendes elektronisk til sanne@naturama.dk, senest torsdag den 18. januar kl. 12.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 4.
Naturama og Fjord&Bælts mission er;

Vi vil inspirere til bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse.

