Naturstyrelsen Kronjylland – vild natur formidling

Kunne du tænker dig at være med til at formidle vores allesammens vilde natur?
Enhedens opgaver
Naturstyrelsen Kronjylland forvalter ca. 7.000 ha statsejede skov- og naturarealer
fordelt i Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Arealerne
strækker sig fra plantager vest for Viborg over de tre godser; Hald hovedgård ved
Viborg, Fussingø ved Randers og Kalø på Djursland til Mols bjerge og bynære
skovrejsningsområder i oplandet til Århus. Enheden står overfor mange store
projekter i de kommende år, heriblandt etablering af den ene af Danmarks to
første naturnationalparker på Fussingø udlægning af urørt skov og
skovrejsningsprojekter. Vi har en stor berøringsflade med brugere, interessenter,
partnere m.m. og en lang og god erfaring med partnerskaber og borgerinddragelse.
Kerneopgaver for praktikanten
Praktikanten skal indgå i enhedens kommunikations- og formidlingsarbejde og
gerne bidrage til at styrke dette. Der vil være rig mulighed for selv at formulere et
projekt samt for at indgå i eksisterende projekter. Opgaverne kan også omfatte
mere daglig drift i form af nyheder og oplevelsesforslag mv. i.f.t. brugere. Konkret
kunne det handle om at planlægge og udføre inddragelsesprojekter og events, løse
opgaver med hjemmeside, foto, video, dronevideo og grafisk design. Arbejde
strategisk med sociale medier og udarbejde kommunikationsplaner for projekter.
Din profil
Du har interesse for kommunikation og formidling af natur og biodiversitet til
børn og voksne og måske også for natursyn, succesionsforløb og forholdet mellem
mennesket og naturen set både kulturhistorisk og i vores samtid. For at få fuldt
udbytte af opholdet er det væsentligt, at du har gå-på-mod, er initiativrig og viser
engagement i forhold til virksomheden, og at du kan arbejde selvstændigt, men
også som en del af et team.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende praktikplads i en erfaren og effektiv organisation, hvor
humoren og det gode kollegiale samarbejde er vigtigt. Du får mulighed for selv at
præge din hverdag og sammen med os at sammensætte et praktikforløb tilpasset
dine ønsker og kompetencer. Vores kommende praktikant vil have ophæng på
enhedskontoret, hvor biolog og naturvejleder Jan Grundtvig Højland (tlf. 24 69 38
06) vil fungere som praktikvejleder. Jobbet kræver kørekort og kan indbefatte
opgaver og møder, som ligger uden for almindelig arbejdstid. Dagligt arbejdssted
vil primært være på Fussingø. Vi har en elevbolig på Fussingø og en i Rønde, hvis
det har interesse. Boligerne kan dog være optaget af andre elever.
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