
Nature Ranger - Fritidsjob til
unge mellem 13 - 16 år
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Naturekspeditionen og Center for 
Børne- og Ungesundhed søger 
unge mellem 13-16 år til fritidsjob. 

Som Nature Ranger bliver du 
uddanet som naturassistent og 
grejekspert. 

En Nature Ranger kan assistere ved 
naturarrangementer i weekender 
og aftener sammen med natur-
vejlederen. En Nature Ranger vil 
for eksempel kunne assistere ved  
offentligearrangementer og passe 
grej og friluftsudstyr til udlån og 
aktiviteter. 

Vi mødes torsdag eftermiddag/
aften. Der vil desuden være arran-
gementer i udvalgte weekender.

Målgruppe:
• Unge, som har et ønske om at 

møde nye venner
• Unge, der gerne vil styrke selv- 

tilliden
• Unge, der har et ønske om en 

bedre fysisk form.

Kvalifikationer:
• Vi forventer, at du er klar til, 

sammen med os, at udfordre 
dig selv i nye rammer

• Vi forventer, at du er klar til at 
lære

• Vi forventer, at du er engageret
• Vi forventer, at du er klar til at 

være udendørs i al slags vejr.

Det er ikke en forudsætning på 
forhånd at have viden om eller 
erfaring med natur og bevægelse. 

På arbejdet skal du være med til:
• at opbygge naturbasen i Uhre- 

høje og Aars Skov med facilite-
ter og aktiviteter. Det kan for 
eksempel være ved at opbygge 
bålsted og opholdssteder på 
baserne

• at udvikle og etablere naturfor-
midlings-/aktivitetsmuligheder 
på naturbaserne, samt udvikle 
og etablere stier til gangudfor-
drede og børnefamilier

• at udvikle og etablere natur- 
fitnessfaciliteter, ruter og 
motionsrekvisitter i skoven.

Du vil få viden om naturen, det 
lokale dyreliv, friluftsgrej og mad 
samt viden om krop og trivsel.
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Hvor
De fleste gange skal du møde 
ind på forvaltningen i Farsø, men 
ved arrangementer i weekenden 
kan mødestedet være i diverse 
skove i Vesthimmerland.  
 
Løn
Der udbetales løn efter gældende 
overenskomst.. 

Efter uddannelsesforløbet er der  
mulighed for lønnede vagter ko-
ordineret af naturvejledningen.  
Jobindholdet er meget forskelligt.

• Assistere ved arrangementer 
med naturvejleder, blandt an- 
det Naturens Dag, Skovens 
Dag, sommerskole med mere 

• Bookes til familiearrangemen-
ter, MTB-ture, foreningsarran-
gementer med mere

• Naturbase og grejbestyrer. 
• Hjælpere ved kulturarrange- 

menter.

     
     
     
     
     
     
     
    

Ansøgning
Find ansøgningsskema på hjem-
meside og send en motiveret 
ansøgning til naturvejleder Karin 
Winther. på.
     
Vi afvikler løbende jobsamtaler. 

Kontaktpersoner
Fysioterapeut Lise Stensgaard
Mobilnummer: 51 58 80 39 og
Naturvejleder Karin Winther
Mobilnummer: 30 32 49 39.



Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Telefon 99 66 70 00

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk


