Engageret underviser til Skoletjenesten på
Naturhistorisk Museum
Vil du være med til at gøre oplevelsen på Naturhistorisk Museum til noget
helt særligt og sætte et varigt aftryk i elevernes bevidsthed?
Skoletjenesten søger en engageret og dedikeret biologilærer eller biolog til nyoprettet 30 timers
undervisningsstilling. Centralt vil være undervisning til alle niveauer i grundskolen og til
ungdomsuddannelser, bookning af oplæg og dialog med lærere.
DU ER
• formidlingsmæssig skarp og formår at skabe det fede læringsrum, hvor viden og aktiviteter
er i centrum
• i stand til at kunne jonglere fagligt fra celleniveau og mikroliv til hvaler og rewilding samt
håndtere dilemmaer og feltarbejde som en del af undervisningen
• stærk i krydsfeltet mellem skoletjenesten som et eksternt læringsrum og grundskolens- og
gymnasieskolens indsatser
• biologiskfagligt og didaktisk velfunderet, selvstændig og har holdninger til natur og
samfund
• struktureret, serviceminded og har stærke IT-, SoMe- og web-kompetencer
• social, god til at samarbejde med positiv tilgang til nye udfordringer og initiativrig

PRIMÆRE OPGAVER
•
•
•
•
•
•

Tilrettelægge og varetage undervisning til alle niveauer i grundskolen og
ungdomsuddannelserne
Booke undervisningsoplæg og vejlede lærerne
Lave formidlingsrettede aktiviteter til børnehavebørn
Deltage i udviklingen af selvkørende aktiviteter i udstillingerne til elever
Have tjek på undervisningslokaler og depoter
Vedligehold af Formidlingsafdelingens PR på diverse sites vil også indgå.

OM OS
Skoletjenesten er en tydelig aktør i det uformelle læringsmiljø i Aarhus og samarbejder med
skoler, skoletjenester og naturvejledere fra hele Danmark. Naturhistorien er centralt for vores
identitet, men den formidles i stærkt samspil med de øvrige naturfag og perspektiveres til hverdag
og samfund. Du vil være én af to fastansatte og en gruppe af studenterformidlere, der deler en

travl men givende dagligdag i arbejdet med og udviklingen af en skoletjeneste, der giver oplevelser
og eftertanke.
Du vil blive en del af mangfoldig Formidlingsafdeling fuld af ildsjæle, der brænder for at skabe
viden om og sprede nysgerrighed for det magiske liv og verdens biologiske mangfoldighed. Vi
arbejder tæt sammen og engagerer os i hinandens opgaver.
Du vil referere til skoletjenesteansvarlig Pernille Mølgaard Andersen i det daglige arbejde.
Naturhistorisk Museum er en selvejende museumsvirksomhed i rivende udvikling, og vi arbejder
mod en mere central placering i Aarhus og en størrelse som en af de fire store museer i Aarhus.
Formidlingsafdelingen er stærkt kort i denne rejse. Vi sætter barren højt.
Museet beskæftiger i Aarhus og på Molslaboratoriet i alt cirka 50 personer (35 årsværk) inden for
forskning, samlinger, formidling, teknik og administration. Dansk natur er omdrejningspunktet for
alle museets aktiviteter – og udfoldes med begejstring!
Du kan få mere information om Naturhistorisk Museum på www.nathist.dk

Stillingsbetegnelse: Museumsformidler
Arbejdsplads: Naturhistorisk Museum, Aarhus
Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede faglige
organisation
Ren straffe- og børneattest er påkrævet, og disse indhentes inden ansættelse, ligesom vi indhenter
referencer fra tidligere ansættelser.
Kørekort er et krav.

Spørgsmål ang. stillingen rettes til skoletjenesteansvarlig Pernille Mølgaard Andersen på mail:
pma@nathist.dk
CV og ansøgning sendes til skoletjenesteansvarlig Pernille Mølgaard Andersen på mail:
pma@nathist.dk

Ansøgningsfrist den 18. februar kl. 12. Samtaler foregår den 20. og 21. februar. Evt. 2. samtale den
22. februar.
Ansættelse pr. 1. april 2019

