Vær med til at udvikle Danmarks største og nyeste UNESCO Globale
Geopark

GEOLOG med formidlingskompetencer
Geopark Vestjylland er etableret af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i samarbejde med en
bred kreds af samarbejdspartnere. Geoparken omfatter hele arealet af de tre kommuner, en stor
del af den vestlige Limfjord samt dele af Nordsøen ud til Jyske Rev – et samlet areal på 4.759 km2.
Geoparken formidler istidslandskabet og den kulturhistorie og natur, der knytter sig til det. Samtidig
bidrager geoparken til udvikling, undervisning og forskning.
I april 2021 blev Geopark Vestjylland godkendt som UNESCO Global Geopark og er dermed en
del af et globalt netværk på 169 UNESCO Globale Geoparker i 44 lande. Netværket udvides hvert
år med nye geoparker.
Stillingens indhold
Vi søger en geolog, som skal være geoparkens faglige ansigt udadtil, og som sammen med
geoparkens leder udgør geoparkens faste sekretariat. Stillingen er ikke begrænset til at beskæftige
sig med geologi men omfatter mange opgaver, som løses i samarbejde med vores partnere og
dedikerede frivillige. Vi søger en udadvendt person med stor lyst og evne til at formidle og være
med til at:
•
•
•
•

Planlægge og etablere nye besøgssteder og rekreative faciliteter i landskabet med alt fra
projektformulering, kravsspecifikationer, myndigheds- og fondsansøgninger, indhentning af
tilbud og gennemførelse af projekterne
Researche og udvikle indhold til udstillinger samt til geoparkens trykte og digitale
informationsmateriale
Tilrettelægge events og arrangementer
Samarbejde med frivillige

En særlig opgave er at varetage rollen som sekretær for Geopark Vestjyllands Rådgivende
Videnskabelige Komité.
Vores forventninger til dig
Som vores geolog skal du være på hjemmebane i den geologi, som er kernen i Geopark
Vestjylland. Samtidig skal du have lyst og evne til sammen med Geoparkens partnere at sætte dig
ind i den natur og kulturhistorie, der knytter sig til landskabet. Vi forventer, at du er udadvendt og
har lyst til at samarbejde med mange forskellige mennesker.

Specifikt vil du blive bedømt på, om:
•
•
•
•
•

Du som minimum har en kandidatgrad indenfor geologi eller anden uddannelsesmæssig
baggrund, der kvalificerer til den internationale titel geoscientist - gerne med særlig viden
om udviklingen af det danske landskab
Du brænder for og har erfaring med at formidle geologi, klima, natur og kulturhistorie både i
skrift, tale og billeder og på flere forskellige platforme
Du har erfaring med projektudvikling og –gennemførelse og du kan overskue flere projekter
af gangen
Du taler og skriver engelsk på højt niveau, og evt. har kendskab til tysk
Du har gode IT-kompetencer og et solidt kendskab til GIS

Vi vil desuden lægge vægt på, at du både kan arbejde med eget ansvar for konkrete
arbejdsområder og samtidig være i stand til at inddrage andre personer og fagligheder fra
geoparkens kreds af frivillige og samarbejdspartnere. Da Geopark Vestjylland indgår i et
internationalt netværk af geoparker, skal du være indstillet på minimum 2 årlige rejser til udlandet
af op til en uges varighed.
Vi tilbyder
Et meget spændende og varieret job med en stor berøringsflade både lokalt og internationalt. En
dagligdag i et enestående landskab med spændende og engagerede mennesker og meget rige
muligheder for et aktivt friluftsliv.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt. Der må forventes
en del arbejde på forskudte tidspunkter. Løn forhandles efter kvalifikationer og i henhold til
overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevant faglig organisation. Du vil få
arbejdsplads i Geoparkens sekretariat, der indtil videre holder til på Isværket, Havnen 66, 7620
Lemvig. Vi deler kontoret med kolleger indenfor turisme, udvikling og handel/event.
Ansøgning
Din ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside
www.lemvig.dk senest søndag den 1. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i
Lemvig mandag den 16. og fredag den 20. august 2021.
Kontaktoplysninger og information
Du er velkommen til at kontakte geoparkens leder Thomas Holst Christensen på
thomas.holst.christensen@lemvig.dk eller mobil nr. 40 54 71 98 for yderligere oplysninger. Se
mere om geoparken på www.geoparkvestjylland.dk.

UNESCO Globale Geoparker er unikke områder, som rummer en geologisk arv af international
betydning. Der findes for tiden 169 UNESCO Globale Geoparker på verdensplan og flere er på vej.
I Danmark er Geopark Odsherred og Geopark Vestjylland indtil videre de eneste UNESCO
godkendte globale geoparker. Herudover er Geopark Det Sydfynske Øhav i færd med at udarbejde
ansøgning om at blive UNESCO-godkendt.

