Naturhistorisk Museum
søger engageret biologistuderende til spændende
formidlingsopgaver på og udenfor museet.
Er du en engageret formidler, der kan begejstre og fange dit publikum, og er du vild med biologi og
naturhistorie? Så er det dig, vi har brug for til at varetage spændende og udfordrende formidlingsopgaver på
Naturhistorisk Museum.
Her kan du udvikle dine faglige og formidlingsmæssige kompetencer i et alsidigt arbejde og positivt arbejdsmiljø,
som du selv har mulighed for at præge.
Vi har stærkt brug for dygtige formidlere til at varetage sommerens aktiviteter, så skynd dig at ansøge.

Vi forventer, at du
• er en engageret formidler der kan viderebringe din biologiske viden på forskellige niveauer og måder samt
har evner for at levere ”den gode historie”
• vil bruge energi på at udvikle dig fagligt og formidlingsmæssigt og springer ud i mange typer af opgaver
• er godt fagligt funderet inden for biologi og har interesse for dansk og udenlandsk naturhistorie
• er selvstændig, initiativrig, praktisk anlagt, ansvarsfuld og god til at samarbejde
• prioriterer arbejdet på Naturhistorisk Museum højt
• har læst mindst to år på biologistudiet
• gerne har erfaring fra spejderarbejde, sportsklub eller andre fritidsaktiviteter for børn
• er tryg ved at inddrage museets levende dyr i formidlingen
• kender og opdaterer dig på museets udstillinger og deres indhold
• kan formidle udenfor museets matrikel

Arbejdet består primært i at
• deltage i planlægning af og afvikle ferieaktiviteter og andre offentlige arrangementer/ture for børn og
voksne
• varetage formidlingsopgaver som ”Ulvetime”, ”Nat på museet”, fødselsdagsarrangementer,
dyrefremvisninger og rundvisninger for grupper m.m.
• forskelligt forefaldende arbejde ved fx receptioner, kørsel eller oprydning i depoter.

Du kan få et indtryk af de forskellige formidlingsaktiviteter på museets hjemmeside. For yderligere information
kontakt skoletjenesteleder Pernille Mølgaard Andersen på tlf.: 61 22 66 03.
Kort skriftlig ansøgning sendes til Pernille Mølgaard Andersen på pma@nathist.dk inden den 25. maj. Der
afholdes samtaler tirsdag den 28. maj.

