Naturvejleder til Naturcenter Tønnisgård,
-På Rømø midt i Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet.

På Naturcenter Tønnisgård på Rømø søger vi en naturvejleder til projektudviklings- og naturvejledningsarbejde 25
timer om ugen. Vi er en selvejende institution, der formidler naturen og kulturen omkring Rømø til både
skoleklasser, lokale, private grupper og turister. Årligt afholder vi mere end 500 ture/aktiviteter og vores udstilling
besøges af omkring 16.000 mennesker. Pt. er vi 4 fastansatte og herudover har vi 6 timelønnede guider.
Ledelsesstrukturen er flad, der er stor tillid til den enkelte medarbejders evne til at løse opgaver og trivsel på
arbejdspladsen vægtes højt. Med denne stilling ønsker vi at styrke Naturcentrets forankring i nærområdet ved at få
inddraget øens foreninger i samarbejder, at formidle endnu mere til lokalbefolkningen og at blive hørt og set i de
lokale medier.
Om stillingen:
Stillingen er en 3-årig løntilskudsstilling fra Friluftsrådet på 25 timer ugentligt.
Tiltrædelse er d. 1. januar 2018.
Fokusområder i stillingen vil være:
Formidlingssamarbejder med lokale frivillige foreninger
Naturformidling via lokale medier
Udvikling af formidlingstilbud til skoler, SFO,
Udvikling af formidlingstilbud til ældre, børnefamilier samt borgerforeninger.
Ud over fokusområderne, skal du også deltage i Naturcenterets øvrige mangeartede opgaver, praktiske såvel som
strategiske. Det er et krav i løntilskudsstillinger, at naturvejlederen deltager i eller har gennemført den obligatoriske
naturvejlederuddannelse.
Kvalifikationer
Du har et kendskab til Vadehav og Vesterhav, eller en uddannelse der gør, at du let kan tilegne dig stoffet.
Du er stærk i og har erfaring med mundtlig formidling og kan formulere dig godt skriftligt.
Tysk og engelsk i skrift og tale vil være en fordel, da vi modtager mange udenlandske gæster.
Du har lyst til at arbejde med både hands-on-naturformidling og strategisk projekt-arbejde.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Naturvejleder Tanja Hauge
Rahbek på info@tonnisgaard.dk eller på telefon: 74755257.
Ansøgningsfrist
Vi vil meget gerne modtage din ansøgning senest onsdag d. 1. november 2017 på mailadressen info@tonnisgaard.dk

