
 

Barselvikar til naturformidling søges! 
 

Kan du formidle om livet i havet? 

Fjord&Bælt/Naturama søger en naturformidler, der skal formidle til Fjord&Bælts gæster og skoler. Stillingen er et 

barselsvikariat på 37 timer med ansættelse hurtigst muligt og senest fra 1. maj 2021. 

 

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. 

 

Formidlingen foregår både på Fjord&Bælt, ved stranden og på havet og har udgangspunkt i de levende dyr. 

Vi lægger stor vægt på den nære formidling for vores daglige gæster, hvor formidleren tager initiativ til direkte og 

personlige oplevelser. Da formidlingens målgruppe er meget bred, skal man både kunne formidle og undervise 

børnehavebørn såvel som gymnasiehold.   

 

En del af Fjord&Bælts undervisning forgår ved kysten og i vandet. Man skal derfor være helt tryg ved en tur waders 

eller på snorkeltur med en skoleklasse. Ofte skal udstyr fragtes fra A til B og det forventes derfor at ansøger som 

minimum har kørekort kategori B og er tryg ved at køre med en trailer.  

 

Arbejdstider følger stedets åbningstider og man skal påregne en weekendvagt hver 3. uge. Ved særlige lejligheder 

forventes der også at man kan træde til om aftenen. 

 

Vi forventer, at du: 

- Lærer, naturvejleder og/eller er cand. scient. i biologi 
- Er en blændende formidler, der kan formidle for mange forskellige målgrupper 

- Kan formulere dig såvel mundtligt som skriftligt, både på dansk, engelsk og gerne tysk 

- Kan arbejde med mange projekter på én gang 

- Har gode samarbejdsevner 

 

Vi ser med fordel, at du: 

- Har duelighedsbevis 
- Er snorkel instruktør  
- Har stort trailerkort  
 

Vi tilbyder: 

- En meget varieret arbejdsdag. 

- Indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver. 

- Engagerede og imødekommende kolleger. 

- En mulighed for at gøre en forskel op befolkningens forståelse af naturen. 
 

Stillingen er tidsbegrænset fra primo april til ultimo december 2021..  

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til biolog og udstillingsansvarlig Jeppe Kaczmarek på tlf. 20 67 22 49 

eller mail: jeppe@fjordbaelt.dk 

 

Ansøgningen og CV sendes elektronisk til leneh@fjord-baelt.dk, senest tirsdag den 6. april kl. 12. 

Der vil blive afholdt samtaler i uge 15.  

 

Naturama og Fjord&Bælts mission er;  

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