Vi söker fler naturvägledare till
naturum Nationalparkernas Hus, Tyresta nationalpark
I Tyresta nationalpark bara två mil från Stockholm, finns något för alla.
Både skogsvana och nybörjare. Här finns en av Sveriges största och finaste urskogar med 55 km
vandringsleder bland flerhundraåriga tallar och vackra skogssjöar.
Naturum Nationalparkernas hus är besökscentrum för Tyresta nationalpark. Naturum visar vägen in i
Tyrestas urskogar och inspirerar till besök också i andra nationalparker.
Vi behöver nu fler engagerade personer som vill arbeta extra i naturum!
Som naturvägledare tar du emot våra besökare, svarar på frågor och ger tips och information om vad
som finns att se och göra i Tyresta. I naturum finns även en butik.
Vi söker dig som har god känsla för värdskap och service och gillar att möta andra människor.
Du studerar/eller har särskilda kunskaper inom biologi, geologi eller liknande.
NATURVÄGLEDARE 80 %, SÄSONGSANSTÄLLNING
En stor del av tjänsten innebär att guida skolklasser och andra grupper i naturums utställning och i
Tyresta nationalpark under högsäsong, som i Tyresta infaller under vår och höst. Därför är det viktigt
att du kan förmedla dina kunskaper på ett inspirerande sätt till olika målgrupper och vi ser gärna att
du har tidigare erfarenhet av naturvägledning/eller pedagogiskt arbete. Du ska också ha mycket goda
kunskaper i svenska och engelska. Andra språk är meriterande.
Tjänsten är en säsongsanställning 80% från 1 september 2017 till 31 oktober 2017 och därefter
möjlighet till förlängning. Arbetet sker utifrån schema och innefattar ca två helger i månaden.
NATURVÄGLEDARE MED BUTIKSANSVAR 30%, VISSTIDSANSTÄLLNING
Till arbetsuppgifterna hör bland annat att ta hand om naturums reception och butik såsom
beställning av varor och informationsmaterial, lager, kassa samt utveckling av sortimentet. Det är
viktigt att du har ett gott ordningssinne och ett strukturerat arbetssätt samt erfarenhet av
butiksarbete. Har du tidigare erfarenhet av att guida är det meriterande, eftersom detta också
kommer att ingå i dina arbetsuppgifter. Du ska också ha goda kunskaper i svenska och engelska.
Andra språk är meriterande.
Tjänsten är på ca 30% med start 1 september 2017 till 31 mars 2018 och därefter möjlighet till
förlängning. Arbetet sker utifrån schema och tjänsten innefattar helgarbete, ca två helger i månaden.
Ansökningstid till och med 7/7. Intervjuer kommer att ske löpande samt under vecka 28.
Kontakt: Jessica Ångström, naturumföreståndare 070-353 22 72
Skicka ansökan till jessica.angstrom@tyresta.se

