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Studentermedhjælper søges til Terrariets formidlingsafdeling 
 
Terrariet – Reptile Zoo, Vissenbjerg 
 
Har du en smittende passion for naturens verden og kan du videreformidle den til børn og voksne? Kan du videreformidle 
interessen og fascinationen for dyr, som f.eks. slanger, øgler og fugleedderkopper, som mange gæster har en forudindtaget 
negativ holdning til?  
 
Terrariet søger en studentermedhjælper til vores formidlingsafdeling. Formidling indebærer videregivelse af Terrariets 
budskab om bevarelse af truede krybdyr og padder. Dette foregår ved at give vores besøgende en spændende og lærerig 
oplevelse ved deres besøg hos os. Vi tror, at vi kan inspirere vores gæster til at holde af naturen og forstå de trusler, mange 
dyrearter står over for, og dermed sammen bidrage til bevarelsen af truede dyrearter. 
 
Arbejdsopgaver: 

• Speaks i weekender kl. 11 og 14 (20-30 minutter) 
• ”On the floor”-formidling til interesserede gæster i udstillingen 
• Formidling til fodringer (selve fodringen vil ofte varetages af dyrepasseren) 
• Hjælp i billetsalget  
• Formidling til events – børnefødselsdage, firmaevents etc. 
• Enkelte rengøringsopgaver 

 
Ansættelsen er timelønnet.  
Vi kan fast tilbyde 8 timer (4 timer lørdag og 4 timer søndag) hver 3. weekend, samt enkelte dage i ferier. 
Mulighed for ekstra timer i weekender ved events som f.eks. børnefødselsdage 
 
Vi søger dig, som er: 

• Biologistuderende 
• 1. eller 2. års studerende.  
• Flydende i engelsk. 
• Tysk er en fordel, men ikke et krav. 
• Udadvendt og opsøgende. 
• Venlig og serviceminded. 
• Interesseret i at lære nyt og prøve kræfter med nye udfordringer. 
• Pligtopfyldende og tager ejerskab for sine arbejdsopgaver. 
• Det er en fordel at have kørekort til personbil. 

 
Vi tilbyder: 

• En spændende og lærerig arbejdsplads. 
• God formidlingserfaring. 
• Søde arbejdskollegaer. 
• En uformel og hyggelig omgangstone. 

 
Oplæring 4-8 timer (eller efter behov) i februar,  
samt udlevering af vidensmateriale. Opstart i marts med formidling til gæster. 
 
Terrariet – Reptile Zoo er ejet af en fond, som arbejder, som en ”non-profit”-organisation. Ved at kombinerer ekspertviden 
inden for udstilling, formidling, avlsprojekter og gode oplevelser, fokuserer Terrariet på at redde sjældne krybdyr- og 
paddearter samt deres habitater og inspirere besøgende til at gøre en forskel for naturen. Terrariet skal være landets 
førende informationscenter omkring krybdyr og padder og give både et nationalt og globalt aftryk. Dyreanlæg, dyrehold, 
forskning, formidling og besøgenes oplevelse skal være af høj standard og bidrage til bevarelsen af dyrearter i deres 
naturlige habitater. 
 
Send dit CV og din ansøgning på np@terrariet.dk senest kl. 12:00 d. 20. januar 2020 
Samtaler bliver holdt i uge 5 


