
   
 

Vill du arbeta som naturumguide i sommar? 

Vi söker dig som vill arbeta som naturumguide vid naturum 

Vänerskärgården. Vårt naturum visar upp Vänerns 

skärgårdar i allmänhet och Djurö nationalpark i synnerhet.  

I naturums utställning får besökarna veta mer om 

skärgårdens djur- och växtliv samt den geologi och 

kulturhistoria som format vårt område. Under sommaren 

sker guidningar och familjeaktiviteter främst utomhus. Det som ingår i tjänsten är 

dagliga guidningar, familjeaktiviteter i naturums närområde samt bemanning av 

naturum. I naturum möter du besökare som söker information om närområdet eller 

har allmänna frågor om friluftsliv. Under sommaren sker större evenemang och 

längre guideturer, båt- och kajakturer, där naturumguiderna medverkar. Det kan även 

finnas möjlighet till självständiga projekt för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Våra förväntningar på dig 

Vi söker dig som är utåtriktad och som har ett stort intresse för människor och natur. 

Vi ser gärna att du har lämplig utbildning och goda kunskaper inom något av 

följande områden: biologi, ekologi, naturvård och/eller svenska djur- och 

växtgrupper. Intresse av friluftsliv och erfarenhet av guidning, information och 

pedagogik är en merit. Tidigare erfarenhet av arbete med barn är meriterande. 

Barnfamiljer är en stor målgrupp i vår verksamhet. Som person är du lyhörd och har 

en förmåga att inspirera och entusiasmera, du tycker även om att tala inför publik. 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du 

bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Du som söker måste ha fyllt 18 år. 

Du skall tala Svenska och Engelska. Gärna ytterligare ett språk. 

B-körkort krävs.  

Bakgrund naturum Vänerskärgården  

Idag finns ett trettiotal naturum i Sverige. Alla arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Stiftelsen Läckö Slott är huvudman för naturum Vänerskärgården. 

Naturum Vänerskärgården ligger vackert beläget utmed Vänerns strand, ett stenkast från 

Läckö Slott. Byggnaden invigdes 2013. Här tar vi emot cirka 80000 besökare varje år. Genom 

utställningar och aktiviteter för alla åldrar får besökarna lära sig mer om - och - inspireras av 

naturen i och kring Vänern. 



   
 

Stiftelsen Läckö Slott 

Läckö Slott, som ligger naturskönt beläget på en udde vid Vänern i Lidköpings kommun, 

Västergötland. Slottet är ett av de största besöksmålen i regionen. Stiftelsen Läckö Slott 

bedriver en omfattande publik verksamhet med bl a utställningar, guidade visningar, 

barnaktiviteter, slottsträdgård, produktion av opera samt en bred verksamhet i naturum 

Vänerskärgården – Victoriahuset. 

http://www.lackoslott.se/ 

Om tjänsterna 

Tjänsterna löper under perioden början av juni - mitten av augusti 2022. 

Arbetsuppgifterna är varierande. Helgtjänstgöring ingår då verksamheten är öppen  

7 dagar/vecka. 

En av tjänsterna är planerad som en kombinationstjänst där du även har sommar-

tjänstgöring vid Vänermuseet i Lidköping. Museet arbetar med olika aspekter av vår 

största sjö Vänern. Skötsel av stora sötvattensakvarier samt familjeaktiviteter inriktade 

på liv i sötvatten ingår. Om du är intresserad av denna tjänst krävs att du i tillägg till 

övrigt som står i denna beskrivning gillar att arbeta praktiskt. www.vanermuseet.se 

Rekrytering sker löpande. Sänd oss din ansökan snarast möjligt. Sista ansökningsdag 

är 4 februari 2022.  

Skicka CV och personligt brev till Sofia.Wennberg@lidkoping.se ange referens 

Naturumguide 2022. 

VÄL MÖTT! 

  

 

 

 

 

http://www.lackoslott.se/
http://www.vanermuseet.se/
mailto:Sofia.Wennberg@lidkoping.se

