
 

PA- og eventkoordinator 
 
På Naturama/Fjord&Bælt er en stilling som PA- og eventkoordinator ledig til besættelse 
september 2021. Ugentlig arbejdstid er 37 timer. 
 
Naturama i Svendborg er et naturhistorisk museum og Fjord&Bælt i Kerteminde er en 
kombineret turistattraktion og forskningsinstitution. Vores fælles mission er at inspirere til 
bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse.  
 
Naturama og Fjord&Bælt er i en rivende udvikling, og vi søger derfor en person, der kan 
indtræde i ledelsen, med følgende arbejds- og ansvarsområder: 
 

• Assistere med projektledelse 
• Varetage PA opgaver for direktøren 
• Etablere nye partnerskaber og koordinere erhvervs- og sponsoraktiviteter 
• Have ansvar for events 
• Deltage i mødeaktiviteter for museumsdirektøren såvel internt som eksternt 
• Bistå med fundraising 
• Frivillighedskoordinator 

 
Vi forventer af dig: 
 

• At du har relevant uddannelse og/eller erfaring 
• At du har journalistiske færdigheder 
• At du kan håndtere en hverdag med mange forskelligartede opgaver 
• At du er god til opsøgende og inddragende indsats 
• At du er i besiddelse af initiativ, fleksibilitet og gode samarbejdsevner 
• At du har en udpræget servicesans 
• At du kan se nye forretnings- og samarbejdsmuligheder og forstår at implementere 

dem 
 
Naturama/Fjord&Bælt tilbyder den rette person et alsidigt job, hvor du er med til at præge 
din egen hverdag og personlige udvikling. Jobbet indebærer, at man har skiftende arbejdssted 
på henholdsvis Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde. 
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med mange sjove opgaver. Du kan læse meget mere 
om os på www.naturama.dk og www.fjord-baelt.dk 
 
Stillingen er tidsbegrænset 1 år med mulighed for forlængelse. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Mette 
Thybo, tlf. 24 88 62 45. 
 
Har du lyst til at være en del af vores team, kan du sende din ansøgning vedlagt CV til 
philip@naturama.dk mærket ”PA”. 
 
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 9. juli. 
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