
 

 

 

Bliv en del af Naturhistorisk Museum i Aarhus! 

-  Kom og vær med til at arbejde i Naturhistorisk Museums samlinger. Her kan du komme om bag kulisserne 

og se lidt mere af, hvad et museum gemmer på… 

Vi søger frivillige til (hovedsageligt) at ompakke samlinger og registrere samlinger i vores nye database 

Specify. Museets store samlinger, bl.a. inden for knogler, sommerfugle, biller med mere, er grundstenen i 

vores arbejde med at forske, formidle og bevare for eftertiden.  

Vi har brug for frivillige, der kan hjælpe med følgende arbejdsopgaver: 

 indtaste data i Specify 

 skære skum til foring af kasser 

 sortere materiale f.eks. knogler 

 pakke samlingerne ned i nye kasser 

OBS: Kendskab til excel er en forudsætning for at være frivillig, da størstedelen af opgaverne er indtastning! 

Ompakningen og nyregistreringen af samlinger er vigtige for Naturhistorisk Museum, da ompakning af 

samlingerne betyder bedre opbevaringsforhold og derved en længere holdbarhed. Det er essentielt at få 

samlingerne registreret i vores nye database, så vi øger deres videnskabelige tilgængelighed, da de 

registrerede informationer fremover vil være tilgængelige for andre naturvidenskabelige institutioner rundt 

om i verden. 

Så hvis du har lyst at bidrage med din tid og forbedre dit kendskab til naturvidenskabelige samlinger, er du 

meget velkommen til at kontakte Team Specify via Facebook https://www.facebook.com/teamspecify/    

eller på nedenstående kontaktinformationer. Du bestemmer selv det antal timer, som du gerne vil bidrage 

med – og om du helst vil komme en fast dag om ugen, eller hvis du pludselig har et hul i kalenderen-. 

Som tak for din indsats, tilbyder vi fri adgang til museets udstillinger og invitation til personalefester samt 

en spontan god eftermiddag med kage, grill, eller hvad vi kan finde på for at gøre det hyggeligt og sjovt at 

være blandt museets frivillige stab. 

Har du spørgsmål, så ring gerne. 

Mange hilsner 

Rikke Bruun Pedersen tlf. 21 57 07 68 (kl.9:00-14:00) / rikke@nathist.dk 

OBS: Som frivillig skal du underskrive museets Frivillig medarbejder-kontrakt, så du er omfattet af museets 

arbejdsskadeforsikring samt fremvise en ren straffeattest. Straffeattesten kan hentes via Borger.dk og er 

gratis at få tilsendt via mail. 

https://www.facebook.com/teamspecify/

