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Jobprofil for projektmedarbejder til  

”NaturligVis på Koloni” i 2 år 

 

SPÆNDENDE PROJEKTSTILLING 

Vi søger en dygtig og engageret projektmedarbejder, der kan hjælpe os med at realisere projektet 

”NaturligVis på Koloni”, som vi har fået mulighed for at udvikle og gennemføre over to år med støtte fra 

Novo Nordisk Fonden. Med projektet ønsker vi at styrke børns nysgerrighed på natur og naturvidenskab, 

når de i løbet af sommerferien er med på koloni på en af vores 29 ejendomme. Projektet har som formål at 

opbygge science kapital ved at understøtte børn og unges naturvidenskabelige dannelse og nysgerrighed 

igennem praksisnære undersøgelser og oplevelser. Målgruppen for projektet er børn i alderen 6-16 år fra 

københavnske folkeskoler, hvor ca. 4.000 hver sommer får mulighed for at deltage på et koloniophold. 

Vi henviser til den komprimerede projektbeskrivelse for projektet for yderligere detaljer HER  

RAMMER FOR STILLINGEN 

Projektstillingen er oprettet i forbindelse med en bevilling til projektet ”NaturligVis på Koloni”, og stillingen 

er en tidsafgrænset projektansættelse frem til 31. oktober 2022. 

Som projektmedarbejder skal du være med til at udvikle et arbejdsprogram og materialer samt anskaffe 

udstyr og grej, der passer til naturen på den enkelte koloni. Sammen med vejledninger, videoinstruktioner 

og en webbaseret platform er det målet, at de lærere, pædagoger og foreningsfolk mv., der udgør vores 

kolonipersonale om sommeren, skal igangsætte undersøgende forløb i naturen for børnene på kolonien.  

Projektets resultater skal nås ved at stille intuitive og motiverende arbejdsmetoder og -redskaber til 

rådighed for de voksne, der på hver koloni, understøtter børnene i at få et godt koloniophold. 

Projektmedarbejderen skal altså ikke selv ud og lave direkte formidlingsaktiviteter om natur, men have et 

rigtig godt blik for, hvad der er nødvendigt for, at de voksne på kolonien kan pirre børnenes nysgerrighed 

og sætte undersøgende forløb i gang i naturen.  

Stillingen indeholder en høj grad af kommunikationsopgaver i mange forskellige sammenhænge. Det 

gælder i et dialogbaseret netværksarbejde med mange bidragsydere og samarbejdspartnere i projektets 

aktiviteter og leverancer. Det omfatter også udarbejdelse af relevante skriftlige fremstillinger og mundtlige 

præsentationer, der kan engagere fagpersonale og ildsjæle til at skabe nysgerrighed og undren blandt børn. 

Derudover ønsker vi en person, der kan arbejde med digitale redskaber (hjemmeside, sociale medier og 

videoguides mv.) og kan skabe omtale og interesse for projektet i forhold til medier og omverden. 

Projektmedarbejderen skal samarbejde med en ekstern naturvejleder og projektleder og være bindeled til 

organisationens personale på kontoret og de tilsynsførende på ejendommene. I spørgsmål vedr. 

ansættelsesforholdet refererer projektmedarbejderen til Koloniernes leder, Søren Freiesleben. 

 

 

https://kolonierne.dk/projekt-beskrivelse/
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ANSÆTTELSE 

Stillingen er på deltid (22 timer) og ønskes besat 1. december 2020. Projektmedarbejderen ansættes efter 

gældende overenskomst og på baggrund af kvalifikationer og kompetencer indenfor et givent niveau, hvor 

løn inkl. pension kan udgøre 270.000 – 290.000 kr. årligt. Stillingen er tidsafgrænset og udløber 31.10.2022.  

Projektmedarbejderen vil have arbejdssted på kolonikontoret på Frederiksberg. Der er mulighed for 

hjemmearbejde, og der må påregnes en del rejseaktivitet i hele landet for at besøge ejendommene. I den 

sammenhæng vil der være behov for fleksibilitet og fx mulighed for at overnatte på en vilkårlig koloni. Vi 

forventer, at du har et kørekort og det vil være en fordel at kunne stille egen bil til rådighed mod afregning 

af kørepenge. Arbejdsbyrden kan variere over året, og det er også nødvendigt at være med på nogle af 

sommerkolonierne i sommerferien for at have føling med projektets centrale elementer. 

Ved ansættelsen indhenter vi straffeattest, børneattest og referencer.  

FORVENTNINGER TIL RESULTATER 

Vi forventer at projektmedarbejderen bidrager til: 

• Analyser og beskrivelser af koloniernes nuværende naturaktiviteter og faciliteter 

• Kortlægning og beskrivelser af koloniernes natur, praktiske forhold og lokale samarbejdsmuligheder 

• Udvikling af aktivitetsforløb med læringsmål og beskrivelser af arbejdsmetoder, der fremmer den 

undersøgende tilgang til læring i naturen 

• Planlægning og anskaffelse af grej og udstyr samt løsninger for distribution til og opbevaring på 

ejendommene 

• Udvikling af vejledninger og redskaber til kolonipersonalet 

• Dokumentation og formidling af tilbud via hjemmeside, sociale medier og videoer mv. 

• Et godt og professionelt samarbejdsklima, hvor mange interessenter inddrages og understøttes  

 

PROFIL 

Vi lægger vægt på, at projektmedarbejderen (med store frihedsgrader) kan arbejde selvstændigt og bidrage 

med konkrete leverancer, af rette kvalitet og til aftalte deadlines i et tæt samarbejde med kolonikontorets 

øvrige medarbejdere og de to eksterne konsulenter. 

Det er yderligere essentielt for projektets succes, at projektmedarbejderen er en dygtig relationsskaber og 

hurtigt er i stand til at skabe gode og effektive samarbejdsrelationer med projektets øvrige deltagere og 

mange samarbejdspartnere. 

Da kolonikontoret kun har 5 medarbejdere, er det vigtigt, at projektmedarbejderen fungerer i et lille team 

og er meget fleksibelt indrettet i forhold til at give en hånd, hvor det brænder på. 

KOMPETENCER OG UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND 

Projektmedarbejderen forventes at have en relevant uddannelsesbaggrund på professionsbachelorniveau 

(fx lærer, pædagog, kommunikation mv.) eller på anden vis redegøre for sin baggrund for at søge stillingen. 
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Projektmedarbejderen ønskes at have følgende faglige kvalifikationer: 

• Have erfaring fra projekter – og gerne i en frivillig organisation el. lign. 

• Have viden om 6-16 årige børns læring og trivsel udenfor klasselokalet 

• Have arbejdet tværfagligt og opnået resultater sammen med/gennem andre 

• Have viden og erfaringer med indlæg, fotos, videoer og aktivitetstilbud på hjemmesider 

(indholdsmæssigt – ikke nødvendigvis IT-teknisk)  

• Det er en fordel at have kendskab til Folkeskolens Fælles Mål 

• Det er en fordel at have kendskab til naturformidling og selv være interesseret i naturen   

• Det er en fordel af have erfaring fra koloniophold eller sommeraktiviteter med børn i en frivillig 

sammenhæng 

Projektmedarbejderen ønskes at have følgende personlige kompetencer/præferencer: 

• Besidder stærke relationelle kompetencer og integritet til proaktivt at kunne skabe gode 

samarbejdsrelationer 

• Have stærke kommunikative evner både skriftligt, mundtligt og digitalt 

• Kunne afslutte opgaver og skabe resultater 

 

OM OS 

Københavns Lærerforenings Kolonier er en selvstændig afdeling af Københavns Lærerforening og har et 

sekretariat med 5 medarbejdere på Frydendalsvej på Frederiksberg. Hver sommer sender vi 4.000 børn fra 

københavnske folkeskoler på et koloniophold på en af vores 29 ejendomme, der ligger med adgang direkte 

til strand og natur i hele Danmark. Her giver vi børn, der ikke kommer på ferie som andre børn, en 

ferieoplevelse med fokus på socialt sammenhold og nærvær. Hver ejendom har en tilsynsførende og hvert 

år rekrutterer vi næsten 750 lærere, pædagoger, studerende og foreningsfrivillige mv. som 

kolonipersonale, der gennemfører op imod 90 koloniophold.  

ANSØGNINGSPROCEDURE 

Skriftlig ansøgning fremsendes på mail til naturligvis@kolonierne.dk mærket ”projektmedarbejder” med 

relevante bilag. CV indeholdende uddannelsesbaggrund, kvalifikationer, kompetencer og oversigt over 

tidligere ansættelser/erfaringsgrundlag skal vedlægges. 

Der er seneste ansøgningsfrist fredag den 16. oktober 2020 kl. 08.00. 

Henvendelser vedr. stillingen kan rettes til Koloniernes leder Søren Freiesleben på tlf. 23 26 02 87. 

Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 26. oktober 2020 i tidsrummet 10.00 – 18.00 på 

Frederiksberg. 

Når du sender en ansøgning til os, accepterer du samtidig vores persondatapolitik HER  

 

mailto:naturligvis@kolonierne.dk
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