14. december 2020
Praktikant fra Natur- og Kulturformidleruddannelsen.
Skal du være vores nye praktikant i Friluftshuset på Naturcenter Amager?
Vi søger en praktikant til en fast praktik i Friluftshuset. Friluftshuset ligger på
Naturcenter Amager lige i hjertet af Naturpark Amager. Målet med Friluftshusets
tilbud er at understøtte brugernes ”grønne oplevelser”, dvs. direkte oplevelser
med formidling og natur og friluftsliv i naturparken. I Friluftshusets butik sælger
eller udlejer vi friluftsgrej cykler m.m. Læs om stedet på
www.naturcenteramager.dk eller www.facebook.com/naturcenteramager/.
Om dig
- Du læser til Natur- og Kulturformidler og skal i praktik på 5. semester.
- Du er selvstændigt og god til at planlægge og gennemføre aktiviteter med
grupper af mennesker.
- Du har lyst til at deltage i det opsøgende samarbejde med potentielle
samarbejdspartner.
- Du ønsker at bidrage til udvikling af aktiviteter og formidling under vores
halvtag på Naturcentreret.
- Du kan være opsøgende og motivere gæster og forbipasserende til at
deltage i dagens aktiviteter.
- Du kan håndtere travlhed og stressfulde situationer, når der er mange
mennesker på Naturcenteret.
Om Friluftshuset
Friluftshuset, Naturcenter Amager, blev etableret d. 1.1.2017 i et samarbejde
mellem Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Naturstyrelsen.
Friluftshuset har adresse på Granatvej 5 og 7, 2770 Kastrup med tilhørende
halvtag og depoter, herunder et såkaldt Friluftsdepot (Granatvej 15), med
funktioner til døgnbetjent udlån af udstyr.
Formålet med driften af Friluftshuset er at understøtte friluftsliv og
naturoplevelser i Naturpark Amager for alle målgrupper. Naturcenter Amager
ligger, som den sydligste af hovedindgangen til naturparken og Friluftshuset
spiller derfor en central rolle i naturparkens borgerkontakt. I Naturparkplan 2015
-2020, er Naturcenteret udset til at skulle fokusere særligt på friluftsliv og
naturoplevelser.
Vilkår for praktikken

Praktikken er en del af din uddannelse som Natur- og kulturformidler
og er derfor ulønnet. Du modtager SU under praktikken. Det er en
forudsætning, at du i et vist omfang kan arbejde i weekender og ferieperioder,
hvilket vil sige ca 1 weekend i måneden.
Vi tilbyder
Du vil få meget selvstændige opgaver og projekter. Den daglige arbejdsplads vil
være Friluftshuset på Naturcenter Amager, hvor du vil indgå i den faste
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bemanding, som består af en butiksansvarlig, to Naturskole Amager
Skovhjælpere, Naturcenterlederen og 8 biologistuderende. Hvis der er
formidlingsprojekter hos Naturstyrelsen Hovedstaden, som har interesse, så vil
de i mindre grad også kunne indgå i praktikken. I 2021 har vi videreførelse af
Vores Natur samt et stort koncept for udvikling af et korps Frivilligguide. Vi skal
også udvikle et koncept for et Frivillighus, som skal ligge på Naturcenter Amager,
hvor der på sigt vil ske ansættelse af en ny medarbejder.
Sådan søger du en praktikpladsen
Send din ansøgning Jes Aagaard på mail jaa@nst.dk eller mobil tlf. 2373 0261.
Her kan du også få svar på spørgsmål.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2021. I løbet af juni vil der blive indkaldt til samtaler.
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