
 

   

 
 

Er du Fjord&Bælts nye naturguide? 
 

Er du interesseret i havet, har du flair for formidling og vil du gerne inspirere unge som gamle, så 
giver Fjord&Bælt dig her muligheden for et spændende studiejob.  
På Fjord&Bælt søger vi to nye timelønnede studentermedhjælpere til formidlingsopgaver på 
centeret og til arrangementer ud af huset. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  
 
Det er vigtigt at du har mulighed for at arbejde kommende sommer, og at du kan læres op i løbet 
af slutningen af juni måned.  
 
Formidlingen foregår primært på centeret i weekender og ferieperioder, hvorfor det forventes at 
du kan arbejde hovedsageligt på disse tidspunkter. Der vil også være ledige vagter på hverdage 
til særarrangementer, undervisning eller ud-af-huset opgaver. Det daglige arbejde på centeret 
består primært af direkte formidling til centerets gæster. Der er mange forskellige måder at det 
kan foregå på, men en af de helt centrale dele af dette, er formidlingen omkring vores 
rørebassiner, hvor naturguiden skal vise de levende dyr frem til gæsterne. Andre opgaver kan 
bestå af fodringer ved akvarier, dissektioner af forskellige havdyr for gæsterne, eller 
præsentationer og oplæg indenfor de temaer der til tider er på centeret. Fjord&Bælt tilbyder 
ligeledes arrangementer ud-af-huset til skoler og daginstitutioner, hvilket også er en central del 
af en naturguides job. Her bringes Fjord&Bælts formidling ud til skolerne og institutionerne, og 
det er derfor vigtigt at du har kørekort.  
 
Vi leder efter en naturformidler som:   

• Er biologistuderende eller lærerstuderende, og ikke er for langt i uddannelsesforløbet, 

således du kan være ansat hos os i flere år  

• Ikke er bange for at håndtere levende havdyr 

• Kan arbejde i weekender og ferieperioder 

• Kan tale for et stort publikum – og både på dansk, engelsk og gerne tysk 

• Har kørekort  

• Ligeledes har lyst til at blive oplært i arbejde i vores front og butik 

På Fjord&Bælt kan vi til gengæld tilbyde dig: 
• Et studiejob med en hverdag fyldt med varierende arbejdsopgaver 

• Indflydelse på egne arbejdstider 

• En plads på et team af engagerede naturguider og formidlere 

• Højt humør og uformel stemning  

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.  
 
Send din ansøgning samt CV til biolog og formidler Sune Leick Jepsen på sune@fjord-baelt.dk 
senest den 13. juni 2021. Samtaler vil foregå relativt herefter.  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Sune på tlf. 53628357.  
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