
 

 
 

Interviewer/studentermedhjælper til Nationalpark Vadehavet 

 

Er du god til at komme i kontakt med andre mennesker og til at kommunikere med dem? Er du venlig, åben, 
imødekommende og ansvarsfuld, så er det nok dig vi leder efter! 

 

Vi skal gennemføre en undersøgelse med 500 turister i perioden juli-oktober 2020 og så igen fra april-juni 
2021.  Nationalpark Vadehavet mangler en interviewer/studentermedhjælper til denne opgave, som vil 
foregå flere steder i vadehavsområdet. 

 

Hver måned skal du opsøge et antal interesserede turister og få dem til at deltage. Undersøgelsen foregår 
ved uddeling af et spørgeskema, som turisten udfylder. Når skemaet er udfyldt, så tager du skemaet med 
retur. Din opgave er altså at finde turisterne og få dem til at være med samt hjælpe dem med at udfylde 
skemaet, hvis de er i tvivl om noget i skemaet. Du skal opsøge turisterne, der hvor de er, så jobbet 
indebærer at du kan transportere dig rundt langs Vadehavskysten. 

 

Vi har fastlagt et antal skemaer som skal udfyldes hver måned og har også forslag til, hvor du skal finde 
turisterne, så undersøgelsen kommer til at dække hele Vadehavsområdet. Der er flest skemaer i 
sommermånederne og færre uden for sommersæsonen. Vi sætter dig naturligvis godt ind i opgaverne.  

 

Der er tale om et job med stor frihed og fleksibilitet. Lønnen er i henhold til gældende aftale mellem 
Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede organisation, så er du f.eks. studerende gælder 
aftalen med HK Stat for studerende. Du får dækket dine kørselsudgifter. 

 

 Vi forventer:  

 At du er ansvarlig 

 At du holder aftaler og kommer til tiden 

 At du kan arbejde selvstændigt. 

 At du selv kan komme rundt i området 

 

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010 og er med sine 1459 km2 Danmarks største 
nationalpark. Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder og nationalparken rummer 
natur og kulturhistoriske værdier af høj international værdi og er UNESCO Verdensarv. Sekretariatet har til 
huse i den flotte, gamle kommandørgård Tønnisgaard på Rømø. Du kan læse mere om os og vores 
aktiviteter i ’Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2023’ på www.nationalparkvadehavet.dk 

 

Ansættelsesområdet er Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø. Flere oplysninger fås hos 
kulturkonsulent Anne Husum Marboe (tlf. 20 92 35 23).  

 

Sådan søger du:  

På http://www.mim.dk under ledige job, via stillingsopslaget søges elektronisk ved at trykke på "Send 
ansøgning" nederst. Dine oplysninger plus ansøgning og CV skal vi have senest den 14. juli 2020 kl. 12.00. 

http://www.mim.dk/


Vi forventer at afholde samtaler via Skype eller Teams i løbet af uge 29 og ønsker jobbet besat hurtigst 
muligt derefter.   

 

Nationalpark Vadehavet er en uafhængig fond inden for den statslige forvaltning under Fødevare – og 
Miljøministeriet. En dansk nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde 
naturområder og landskaber. Områder som både betyder noget for os danskere, men som også vil få 
international opmærksomhed og betydning. Vadehavet er også UNESCO verdensarv fordi det er et af 
verdens mest unikke landskaber.  

 

 


