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Prosjektstilling i «Våtmarksløftet» 

Har du et engasjement for å formidle om natur, særlig rettet mot barn?  -Da må du lese videre!                                

Vi ansetter en naturengasjert formidler for en 3-årig stilling på 50%, med mulighet for utvidelse av 

stillingsprosent.  

Hva er prosjektet?  

De autoriserte besøkssentrene for våtmark i Norge har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til et 

prosjekt for å øke kunnskap om og engasjement for våtmark. Håpet er at dagens barn og unge, som fremtidens 

forvaltere av natur, skal lære å verdsette verdiene til våtmark og gjøre dem til gode ambassadører. Prosjektet, kalt 

Våtmarksløftet skal utarbeide forskjellige måter å formidle om våtmark til barn og unge. Målet er å utvikle ulike 

læringssystemer og utstyr til praktisk naturveiledning, digitale læringssystemer, undervisningsfilmer, utstillinger 

med mer. Prosjektet vil foregå som et samarbeid mellom de seks våtmarkssentrene i Norge. Hvert senter vil få 

ansvar for ulike delprosjekt i prosjektperioden.  

Stillingsbeskrivelse 

Besøkssenter våtmark Lista (BVL) er et nasjonalt autorisert besøkssenter, og har som mål å spre kunnskap om og 

skape oppmerksomhet for våtmarker og deres verdi, med særlig vekt på Ramsar-områdene på Lista. Flere av 

skolene i området er lokalisert i gå- eller sykkelavstand til våtmark. Lista våtmarkssystem består av 

ferskvannssjøer, bekker, myr, strender og kyst. 

Arbeidsdagen vil bestå av en god blanding av selvstendig arbeid, samarbeidsmøter og work-shops med de 

ansatte på de andre sentrene og prosjektledelsen, samt samarbeid med ansatte i Besøkssenter våtmark Lista og 

eksterne prosjektdeltakere og samarbeidsparter.  

Vi søker etter en prosjektmedarbeider i 50% stilling over 3 år, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent. 

Du vil inngå i et team bestående av én representant fra hvert våtmarkssenter i Norge. Kontorplass vil være på 

Lista i vestre del av Agder.  

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Høyere utdanning innen biologi på masternivå eller tilsvarende er en fordel 

• Pedagogisk kompetanse/erfaring, gjerne innen naturveiledning 

• Erfaring fra prosjektarbeid i team og selvstendig arbeid 

• Evne til strukturert arbeid med tidsfrister 

• Personlig egnethet, kreativitet og et genuint engasjement for å ta vare på natur vil bli vektlagt 

 

Vi kan tilby: 

• 50%-stilling i 3 år med tiltredelse fra midten av august 2023  

• Spennende og motiverende arbeid i team med dyktig folk innen naturforvaltning og naturveiledning. 

• Lønn og pensjonsordning etter avtale 

 

Ta gjerne kontakt med daglig leder i Besøkssenter våtmark Lista, Pål Hals (+47 408 78 476), eller prosjektleder for 

Våtmarksløftet, Per Espen Fjeld (+47 469 60 982) dersom du har spørsmål til stillingen. 

 

Søknad sendes fortrinnsvis til post@listafyr.no og søknadsfristen er tirsdag den 28. mars 
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