Naturveileder ved Lista Fuglestasjon

Lista

fuglestasjon

Natur og Fritid AS holder til på Borhaug i Farsund kommune, og har i dag fem ansatte. Natur og Fritid eies
av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Lista Fuglestasjon. Fuglestasjonen ligger ved Lista Fyr og driver
standardisert ringmerking og bestandsovervåking av fugl. To personer er tilknyttet fuglestasjonen. NOF er
en frivillig organisasjon som arbeider med fugler og fuglevern og er den norske partneren i den verdensomspennende naturvernorganisasjonen BirdLife International. Lista Fuglestasjon er formelt tilknyttet NOF.
Natur og Fritid AS utlyser en nyopprettet stilling som naturveileder med ønske om snarlig tiltredelse.
Stillingen er et toårig heltidsengasjement, med intensjon om forlengelse. Stillingen inngår i et samarbeid
der arbeidsgiveransvaret for stillingen ligger hos Natur og Fritid AS. Base for stillingen og mange av
arbeidsoppgavene vil foregå ved eller i samarbeid med Lista Fuglestasjon. Engasjementet er finansiert i
samarbeid med Naturarvprosjektet “Sørnorsk kystnatur” der målet er varig og bærekraftig verdiskapning i
tilknytning til verdifulle naturområder for å skape økt oppslutning om naturvern.

Arbeidsoppgaver:
•

•
•

Utvikle og drive formidling om fugler og natur på Lista og Lista Fyr, men også i hele Listers kystnatur i
samarbeid med lokalsamfunn og Listerregionens reiseliv.
Utvikle og fronte Lista Fuglestasjons utadrettede virksomhet med vekt på formidling av stasjonens aktiviteter,
guiding, foredrag, utstilling, nettsider og sosiale medier.
Skape attraktive møteplasser lokalt for barn og voksne som gir gode opplevelser av fugler og natur.
Engasjere og utvikle turer, aktiviteter og opplevelsesprodukter som møter besøkende og turister sitt behov
for spesielle opplevelser i regionen generelt og på Lista spesielt.
Deltakelse i feltarbeid, databehandling og rapportering ved Lista Fuglestasjon etter behov.
Andre relaterte arbeidsoppgaver innenfor NOF og Natur og Fritids arbeidsområder kan bli lagt til stillingen.

•

Noe reisevirksomhet må påregnes.

•
•
•

Vi søker etter deg som har:
•
•
•

•

Utdanning fra høyskole eller universitet, erfaring fra formidling og god kompetanse på fugler.
Initiativ og motivasjon for denne typen arbeid, og som er utadvendt og fleksibel i forhold til arbeidstid.
Kreative egenskaper og evne til å utvikle og gjennomføre idéer, både selvstendig og i samarbeid med andre.
Spesiell kompetanse innen friluftsliv eller foto som du kan kombinere med de andre behov i denne stillingen.
Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk (evt. svensk/dansk) , engelsk og helst også
tysk, herunder gode evner til formidling også gjennom media.
Erfaring fra feltornitologisk arbeid eller ringmerking og fuglestasjonsdrift er en fordel.

•

Generelt god IKT kompetanse.

•

Vi kan tilby en spennende stilling med solid grunnlag for både faglig og personlig utvikling. Det vil være gode muligheter
for å kunne forme egen arbeidsdag og fremtiden for formidlingsvirksomheten. Arbeidssted er i attraktiv og fuglerik
natur på Lista. Base og kontor vil være på Lista Fyr i tilknytning til Lista fuglestasjon og Natur og Fritids lokaler på Borhaug.
Dersom stillingen er interessant for deg, vennligst send en kortfattet søknad og CV til janik@naturogfritid.no.
Søknadsfrist er 31. mai 2012.
For nærmere opplysninger om stillingen kan følgende personer kontaktes:
Jan Erik Røer (daglig leder) tlf. 90 83 74 71, e-post: janik@naturogfritid.no
Margrethe Wold (prosjektleder) tlf. 94 98 67 93, e-post: post@listafuglestasjon.no
Besøk også våre internettsider www.listafuglestasjon.no, www.birdlife.no, www.naturogfritid.no
			

Sørnorsk Kystnatur: http://www.dirnat.no/content/500041363/Sornorsk-kystnatur
Natur og Fritid AS, Fyrveien 6, 4563 Borhaug, post@naturogfritid.no

