Naturvejleder til Geopark Odsherred
NATURVEJLEDNING MED KARAKTER
UNESCO Global Geopark Odsherred søger en naturvejleder, der skal være med til at løfte
geoparkens ambitioner om at bringe naturformidlingen i Odsherred et skridt videre og gøre den
identitetsskabende for kommunens borgere, og især for børn og unge.
Med etableringen af undervisnings- og formidlingstjenesten mingeopark.dk ønsker Geopark
Odsherred at revitalisere naturformidlingen i Odsherred, ved at skabe nye nærværende forløb for
børn og unge, med udgangspunkt i geoparkens fire temaer; geologi og landskab, kulturhistorie,
kunst og fødevarer.
Naturvidenskabelig dannelse og forståelse er vigtige udgangspunkter for børn og unge, i deres
begyndende roller som demokratisk tænkende borgere. I Odsherred er der brug for et løft af den
naturfaglige undervisning og geoparken har en ambition om at bistå denne proces ved at
introducere elever, lærere og pædagoger for den nære natur og landskabet, der har haft en
afgørende betydning for områdets udvikling.
Mingeopark.dk vil derfor være en mobil tjeneste, der skal rulles ud i geoparken og skabe unikke
læringsrum i det fri for de mange forskellige målgrupper.
RAMMER FOR STILLINGEN
Stillingen oprettes i forbindelse med at Geopark Odsherred har indgået en aftale med Odsherred
Kommune om at varetage naturformidlingen for dagtilbud og skoler.
Naturvejlederen får ansvaret for at udvikle og planlægge, koordinere, udføre og følge op på de
respektive tilbud og forløb, samt varetagelse af en del af sommerformidlingen på Vandmanden i
Rørvig. Du vil på den måde være et afgørende element i geoparkens bestræbelser på at indfri de
forventninger, der er til revitaliseringen af naturformidlingen i kommunen.
Opmærksomheden omkring naturformidlingen i Odsherred har, pga. etableringen af Geopark
Odsherred, fået stor bevågenhed de senere år. Målet er nå ud til alle former for pasnings- og
undervisningstilbud og etablere partnerskaber med andre parter, der arbejder med samme
agenda. Derfor vil der være behov for at ansøger kan tage styring på en proces, der kræver flair for
strategisk tankevirke og en smule politisk tæft.
Formidlingsopgaverne vil være mange og forskelligartede og målgrupperne lige sådan. Den nye
tjeneste og undervisningen generelt fortjener en god synlighed og en nysgerrighed i blandt den
almene befolkning, for på den måde at eksponere de mange muligheder, der ligger i naturen og
landskabet, og for ligeledes at bidrage til den samlede konkretisering af Geopark Odsherred. Af
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den årsag forventes det at naturvejlederen mestrer både den skrevne og mundtlige formidling, på
en levende og inddragende vis.
Naturvejlederen refererer opgavemæssigt til geoparkens geolog, der også er naturvejleder, men
har geoparkens direktør som arbejdsgiver. Naturvejlederen kommer til at indgå i et team
bestående af 3 medarbejdere, samt en direktør.
Naturvejlederen kommer til at have mange samarbejdsflader, hvoraf den primære vil være med
pædagoger og lærere rundt om i kommunen. Naturvejlederen vil sammen med geoparkens geolog
tegne naturformidlingen, men i visse udviklingsaspekter vil en stor inddragelse af kommunens
konsulenter og naturfagsvejledere være at forvente.
Det skal forventes at naturvejlederen også involveres i andre projekter, hvor især tværfagligt
samarbejde er sigtet. Initiativerne er mange og en stor grad af fleksibilitet er nødvendig for at
kunne løfte opgaverne, der alle er med til at indfri geoparkens strateg og handleplan.
ANSÆTTELSE
Stillingen er på fuld tid (37 timer) og ønskes besat 1. juli eller snarest derefter. Naturvejlederen
ansættes efter gældende overenskomst og på baggrund af kvalifikationer og kompetencer
indenfor et givent niveau, hvor løn inkl. pension max. kan udgøre 450.000 kr. årligt.
Naturvejlederen vil have arbejdssted i Tinghuset i Nykøbing Sjælland og indgå som en integreret
del af Geopark Odsherreds sekretariat. Den mobile tjeneste indebærer dog at der forventes en del
kørsel rundt i kommunen.
Arbejdsbyrden henover året vil variere, og især efterår og forår er hektiske med daglige forløb. Om
sommeren skal man forvente at lægge en del timer i formidlingen ved Vandmanden på Rørvig
Havn.
Ved ansættelsen starter man i prøveperiode på tre måneder.
Ved ansættelsen indhenter vi straffeattest og referencer.
KRAV OG FORVENTNINGER TIL NATURVEJLEDEREN








Bidrager til forankringen af mingeopark.dk blandt dagtilbud og skoler
Faciliterer effektive processer for samarbejdet mellem de involverede aktører
Udvikler og tilrettelægger efteruddannelseskurser for primært for pædagoger og lærere
Bistår sekretariatet i at udvikle nye og spændende formidlingstilbud
Forstår at inddrage geoparkens partnere i undervisningen for at sikre en solid tværfaglig tilgang
Løbende kvalitetssikrer naturvejledningen og formidlingen
Bistår i sikringen af en kvalificeret løbende evaluering og risikostyring af mingeopark.dk
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PROFIL
Der søges en erfaren naturvejleder, der tidligere har arbejdet med natur i dagtilbud og indskoling,
og som med nogen lethed kan sætte sig ind i nyt og komplekst materiale. Overblik og stor grad af
selvstændighed vil være en afgørende faktor i arbejdet.
Geoparkens sekretariat er et lille team, og opgaverne er varierede og det forventes at man i videst
tænkelig forstand bidrager til den samlede fremdrift for geoparken. Der vil i nogen grad være
behov for at naturvejlederen kan fungere i strategiske sammenhænge og skabe gode relationer,
der kan være med til at sikre en høj kvalitet i naturformidlingen.
Der vil løbende være behov for at udvikle nye forløb, hvorfor en erfaring med
undervisningsverdenen er at foretrække. Ydermere er et indgående kendskab til Odsherred, og
især områdets geologi, ikke et krav, men vil være at foretrække, da temaet selvsagt vil fyld en del i
undervisningen og formidlingen.
KOMPETENCER OG UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND
Naturvejlederen ønskes at have en relevant uddannelsesbaggrund på kandidatniveau eller på
anden vis redegøre for sin baggrund for at søge stillingen.
Endvidere ønskes følgende faglige kvalifikationer:












Have erfaring med at indgå i projektsammenhænge
Gode evner for at indgå i samarbejde med frivillige
Indsigt i forvaltning og organisationsstrukturen på skoleområdet
Have et godt netværk i blandt naturvejledere
Have arbejdet tværfagligt og opnået gode resultater derigennem
Det er en forudsætning at have kendskab til skole- og daginstitutionsområdet (0-15 år)
Det er en fordel at have kendskab til naturvejledning og formidling
Der forventes erfaring med administration af bookinger af forløb
Det er en fordel at have indsigt i læringsmål for natur, udeliv og science ift. Den Styrkede Læreplan
Det er en fordel at have indsigt i kompetencemål for natur/teknologi i forhold til Fælles Mål
Det er en fordel at have en erfaring med projektledelse

Naturvejlederen forventes at have følgende personlige kompetencer/præferencer:








Besidde gode evner for at skabe relationer og indgå i samarbejder
Have gode og levende kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
Være stærk i at arbejde strategisk, struktureret og analytisk
Det er en fordel at have høj gennemslagskraft
Det er en fordel at trives ved personlig udvikling
Det er en fordel at kunne agere smidigt i forskellige kulturelle kontekster
Besidde en positiv tilgang til arbejde, selv i pressede situationer
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OM GEOPARK ODSHERRED
UNESCO Global Geopark Odsherred indgår i UNESCOs program for geovidenskaber og geoparker
(IGGP) og er Danmarks første geopark. En stor del af geoparkens virke består i udviklingen af
undervisning og formidling, samt udviklingen af et bredt turisme- og erhvervssamarbejde, der alt
sammen skal generere en socioøkonomisk vækst i området.
Geoparken er organiseret som en erhvervsdrivende fond med et tilhørende delvist politisk
udpeget bestyrelse. Bestyrelsen rummer pt. syv personer, der mødes 4-6 gange om året.
Bestyrelsen står ikke for den daglige ledelse, men er med til at udstikke de overordnede linjer for
geoparkens fremtid, bl.a. ved udfærdigelsen af geoparkens strategi (hvor den nuværende løber
frem til 2024).
Geopark Odsherred arbejder naturligvis også internationalt og indgår på den vis i flere projekter,
samt deltager i to årlige møder i det europæiske og globale netværk for geoparker.
ANSØGNINGSPROCEDURE
Skriftlig ansøgning fremsendes på mail til jakob@geoparkodsherred.dk med relevante bilag. CV
indeholdende uddannelsesbaggrund, kvalifikationer, kompetencer og oversigt over tidligere
ansættelser/erfaringsgrundlag skal vedlægges ansøgningen.
Ansøgningsfrist er 10. juni, kl. 12:00
Henvendelser vedr. stillingen kan rettes til geolog, Jakob Walløe Hansen på mobil: 22 67 47 69.
Ansættelsessamtaler vil finde sted 13. juni i Tinghuset i Nykøbing Sjælland.
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