
VI SØKER 
REALFAGSINSPIRATOR!

 



DuVerden har som formål å bidra til økt interesse for og kunnskap om realfag, teknologi og sjøfartshistorie blant barn, ungdom og voksne. Primærmålgruppen er 

alderen 5-16 år. Vi holder til i flotte lokaler ved Porsgrunnselven, rett ved Down Town. Både skoleklasser og fritidsbesøkende kommer hit for å leke og lære gjennom 

interaktiv og praktisk tilnærming. Vi er ett av 13 regionale vitensentre i Norge og har regionalt ansvar for Vestfold og Telemark fylke. 

Les mer om oss på www.du-verden.no.

Har du lyst på regionens mest spennende jobb innenfor realfagsformidling?
 
Kan du inspirere, engasjere og skape nysgjerrighet hos barn og ungdom, og har du realfaglig eller teknologisk kompetanse? Har du sans for skaperaktiviteter og ser 

mulighetene i det tverrfaglige møtepunktet mellom realfag, teknologi, design, håndverk og digital fabrikasjon? Eller er du kjemiker som ønsker å vise frem stoffenes 

magiske verden? Da kan du være den personen vi ser etter! Hos oss er mulighetene mange og om du i tillegg liker du å jobbe i et produktivt, samarbeidende og 

humørfylt miljø med rom for kreativitet og faglig utvikling, ja da er det vel bare å søke? Vi håper i hvert fall at du gjør det, for nå søker vi etter en realfagsinspirator i 

100% stilling som skal bli en del av teamet som utvikler og gjennomfører formidlingsaktivitetene til DuVerden. 

Arbeidsoppgaver
• Gjennomføre læringsaktiviteter for skoleklasser  
 og barnehager samt arbeid knyttet til dette.
• Holde kurs for skolelærere og barnehageansatte.
• Være med på å utvikle og gjennomføre 
 formidlingstilbudet til DuVerden.
• Delta på kurs og samlinger.
• Noe reising og kvelds- og helgearbeid må     
 påregnes.

Kvalifikasjoner
• Kompetanse innen realfag eller teknologi, 
 minimum bachelor eller tilsvarende.
• Formell pedagogisk kompetanse er en fordel,   
 men ikke noe krav.  
• Flytende norsk skriftlig og muntlig.
• Førerkort klasse B.

Egenskaper
• Fleksibel
• God formidlingsevne
• Kreativ
• Samarbeidsvillig
• Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
• Fast stilling i 100% 
•  Godt arbeidsmiljø
• Gode pensjon- og forsikringsordninger
• Spennende og meningsfull jobb hvor man kan                
 være med å påvirke
• Lønn etter avtale

For mer informasjon kontakt pedagogisk leder 
Thomas Hansen på 902 44 529. 

Søknad og CV sendes til direktør Frode Arntsen: 
fa@du-verden.no innen 23.01.22.


