
  

        

 

Brænder du for at skabe resultater gennem andre, har flair for at motivere og engagere 

frivillige, og har du lyst til at lede et netværk af frivillige naturformidlere?  

Bliv NaturligVis’ frivillige formidlere er bosat over hele Danmark. Vores mål er at lave 

udviklende netværk i de lokale regioner, der aktivt og selvstændigt arbejder på at opfylde Bliv 

NaturligVis mål. Som et afgørende led i dette arbejde søger Bliv NaturligVis mentorer, der i 

samarbejde med projektets frivilligansvarlig kan lede den proces. 

 

BLIV NATURLIGVIS SØGER MENTORER TIL LEDELSE AF FRIVILLIGE  

NATURFORMIDLERNETVÆRK I HELE DANMARK 

 

Om Bliv NaturligVis: 

 

Bliv NaturligVis tilbyder gratis naturformidling til skoler i Danmark gennem et 

landsdækkende netværk af frivillige jagt/lystfiskerformidlere. Projektet er blevet til i et 

samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund og er 

støttet af Nordea-fonden. Projektet har til formål at sikre en grøn forståelse og sund 

livsstil hos børn og unge gennem autentiske og spændende formidlingsforløb med jagt, 

lystfiskeri og natur som aktivt redskab. Projektet tager afsæt i en styrkelse af den 

frivillige naturformidling på landsplan. Se mere på www.blivnaturligvis.dk 

 

 

http://www.blivnaturligvis.dk/


  

        

[TITEL TIL MARGENTEKST] 

[Margentekster er gode til at fremhæve 

vigtige punkter i teksten eller til at tilføje 

ekstra oplysninger som en hurtig reference, 

f.eks. en tidsplan. 

De er som regel placeret til venstre, højre, 

øverst eller nederst på siden. Men du kan 

nemt trække dem til en anden placering. 

Når du er klar til at tilføje dit indhold, skal du 

klikke her og skrive.] 

 

 

 

• Har tid og overskud i din 

hverdag til at lede dit netværk 

på frivillig basis  

• Har interesse i og flair for 

ledelse af mennesker 

• Har interesse for natur 

Har lyst til frivilligt arbejde og 

organisering 

 

 

Dine primære 

arbejdsopgaver bliver at:  

 

 

• Lede og motivere et lokalt 

netværk på op til 10 lokale 

formidlere 

• Koordinere lokale 

projektaktiviteter 

• Indgå i samarbejde med Bliv 

NaturligVis’ frivilligansvarlige 

• Opstarte samarbejde med 

skoler 

Dine primære arbejdsopgaver bliver at: Vi forventer at du: 

 

Du har en god menneskelig indsigt og er åben for mangfoldighed. Dit gode humør gør, at du 

møder alle med en anerkendende og tillidsskabende fremtoning. Du har flair for og erfaring med 

at arbejde med frivillige. Desuden skal du kunne arbejde selvstændigt med et godt overblik, og 

du drives af at nå opstillede deadlines og målsætninger. Du trives med at være en udfarende 

motivator, der ser muligheder og er vedholdende i at lede mennesker. Dit høje energiniveau og 

din positive indstilling er det, der får tingene til at lykkes. 

 

Vi tilbyder 

Et særdeles spændende og udviklende frivilligt job med fokus på netværk, kompetencekurser, 

spændende arrangementer og selvudvikling. Vi arbejder på tværs af kompetencer, og vægter 

samarbejde, løbende dialog og erfaringsudveksling højt. 

 

 

 

Så send en kort ansøgning med CV til info@blivnaturligvis.dk mærket ”Mentor” i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist mandag den 25. juni.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte frivilligansvarlig Henrik Qvortrup Thygesen på 

telefon 81773900 

 

Dine personlige styrker: 

Vi tilbyder: 

Er du interesseret? 


