
	

 
 
 
Tekniker med ansvar for daglig drift, vedligeholdelse, udvikling og konstruktion i forbindelse med udstillinger. 
 
Naturama i Svendborg søger en kollega, der med orden, overblik og et smil på læben kan arbejde med den 
daglige tekniske drift på museet samt udvikling og opbygning af udstillingerne.   
 
Vi forventer at: 
 
• du har praktiske kompetencer og erfaring indenfor AV, teaterteknik eller lignende. 
• du har fokus på slutproduktets finish. 
• du er venlig, imødekommende, løsningsorienteret og serviceminded. 
• har gode samarbejdsevner og rummelighed. 
• du kan kommunikere med diverse leverandører. 
• du kan deltage i udvikling af nye tiltag på museet. 
• du kan håndtere travle perioder med et smil. 
 
Du kan have erfaring fra teatre, indenfor IT, fra underholdningsbranchen eller andre formidlings- eller 
oplevelsesinstitutioner eller fra mediebranchen. Du skal derfor også være indstillet på fleksible arbejdstider 
idet der kan forekomme aften og weekendvagter. 
 
Vi tilbyder: 
 
• et spændende og uformelt arbejdsmiljø. 
• alsidige opgaver 
• indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver. 
• opgaver på tværs af organisationen. 
• gode kollegaer. 
• løn efter gældende overenskomst. 
• arbejdsmiljø med plads til humor. 
 
Naturama er et naturhistorisk museum og formidlingscenter med natur som omdrejningspunkt. Vi har en 
permanent udstilling som løbende fornys og vedligeholdes og vi opsætter nye særudstillinger hvert år. Vi 
bruger teatrets virkemidler i vores formidling og anvender derfor visuelle teknikker i vidt omfang, både 
analoge og digitale. Vi opfører deciderede formidlingsshows og har blandt andet et oplevelsesrum der i lyd og 
billede hører til de bedste i Nordeuropa. 
Naturama indgår i et partnerskab med Fjord&Bælt i Kerteminde. Samlet set er  
Fjord&Bælt/Naturama en museums-, forsknings- og turistattraktion, der i 2019 bød ca. 160.000 gæster og 
skoleelever velkommen.  
Arbejdssted vil både være på Naturama og Fjord&Bælt, med base på Naturama.  
 
Naturama og Fjord&Bælt’s mission er at;   
- inspirere til bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og  
forståelse.  
 
Tiltrædelse efter aftale.  
Send din ansøgning senest den søndag den 7. februar 2021 kl. 12.00 til leneh@naturama.dk. Samtaler 
forventes afholdt i uge 7 og 8. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mads Dirckinck-
Holmfeld på tlf. 4016 1450.   
 


