Naturum Nationalparkernas Hus söker naturvägledare!
Naturum Nationalparkernas Hus är besökscentrum för Tyresta, ett av Stockholmsregionens mest sevärda och välbesökta naturområde. Kärnområdet utgörs av Tyresta
nationalpark med sin stora urskog, en av Sveriges 30 nationalparker. I naturum kan besökare få tips om vandringsleder, information om vad som finns att se och göra i Tyresta
eller delta i guidade turer.
Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyrestaområdet och naturum söker nu en kunnig naturvägledare som vill bidra med inspiration, kreativitet och kunskap. Vi erbjuder en vacker
arbetsplats, bara 30 min från Stockholm city med kollegor som har ett stort engagemang
för Tyresta och Tyrestas besökare!

Arbetsbeskrivning
Naturum Nationalparkernas hus visar vägen in i Tyrestas skogar och inspirerar till besök
också i andra nationalparker. Vi ska vara den självklara platsen för mötet med människor
som vill veta mer om natur, kultur, friluftsliv och miljöfrågor. Som naturvägledare har du en
viktig uppgift. Att öka kunskap och engagemang för natur och naturvård! Ledorden för naturums verksamhet är Tillgänglig, Inspirerande och Välkomnade! Under vår och höst besöker många skolor området och under sommaren har vi många utländska gäster.
Vi är en liten arbetsplats och som naturvägledare behöver du kunna arbeta med flera olika
arbetsuppgifter. Under vissa perioder kan arbetet vara både intensivt och kreativt! I arbetsuppgifterna ingår planering och administration av programaktiviteter, guida skolklasser,
administration och försäljning i vår butik, samt ge löpande information och service till våra
besökare. Kommunikation och marknadsföring är en viktig del i naturvägledningen så kunskaper inom detta område är meriterande. Beroende på din kunskap och tidigare erfarenhet kan du också komma att bli involverad i nationalparksförvaltningens naturvårdsarbete.
Din profil
Vi söker dig som är utbildad naturvårdsbiolog eller motsvarande inom liknande områden.
Du har några års arbetslivserfarenhet där du har jobbat med kunskapsförmedling inom det
naturvetenskapliga området. Yrkeserfarenhet av förvaltning av skyddad natur är också meriterande. Du har ett stort intresse både för natur och människor. Vi fäster stor vikt vid dina
personliga egenskaper.
Utbildning:
Eftergymnasial utbildning inom biologi eller motsvarande.
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Språk:
Flytande svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande.
Övrigt:
Körkort B. Tillgång till bil är en fördel.
Tjänsten är en visstidsanställning, 100%
Intervjuer sker löpande. Anställningen gäller 1 januari-31 december, med möjlighet till förlängning. Arbetsplatsen är belägen i Tyresta by, Haninge. Schemalagt arbete och helgarbete
ingår i arbetsuppgifterna.
Välkommen med din ansökan, CV och personligt brev senast 5 december till:
ansokan@tyresta.se. Märk ämnesraden med ”naturvägledare”
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta naturumföreståndare Jessica Ångström
Jessica.angstrom@tyresta.se eller 070-353 22 72
Läs mer om Tyresta: www.tyresta.se, www.sverigesnationalparker.se/tyresta,
https://www.facebook.com/Tyresta
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