
Biolog � l prosjekts� lling på Lista

Natur og Fri� d AS har i dag fi re ansa� e, og eies av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Lista Fuglestasjon. 
NOF er en frivillig naturvernorganisasjon som arbeider med fugler og fuglevern. NOF har sju ansa� e i 
Trondheim og Bergen, og er den norske partneren i den verdensomspennende naturvernorganisasjonen 
BirdLife Interna� onal. Lista Fuglestasjon driver standardisert ringmerking og bestandsovervåking 
av fugl ved Lista fyr, og er formelt � lkny� et NOF. Fuglestasjonen har ikke fast ansa� e, men anse� er 
ringmerkingsassistenter i fangstsesongene.

Natur og Fri� d AS utlyser en nyoppre� et s� lling som prosjektleder med ønske om snarlig � ltredelse. 
S� llingen er et treårig hel� dsengasjement, med gode muligheter for forlengelse. S� llingen inngår i et 
samarbeid der arbeidsgiveransvaret for s� llingen ligger hos Natur og Fri� d AS, men arbeidsoppgavene vil 
gjelde dri�  og utvikling av Lista Fuglestasjon og som fuglestasjonskontakt for NOF. 

Arbeidsoppgaver:
• Videreføring og utvikling av ak� viteten ved Lista Fuglestasjon.

• Følge opp faglige forpliktelser og videreutvikle avtale med Direktoratet for naturforvaltning om leveranse av 
overvåkingsdata fra Lista- og Jomfruland fuglestasjoner.

• Være en pådriver for økt faglig utny� else av datamaterialet fra fuglestasjonene samt generelt 
informasjonsarbeid � l allmennheten.

• Saksbehandling og kommunikasjonsarbeid innenfor NOFs arbeid kny� et � l fuglestasjoner.

• Deltakelse i feltarbeid ved Lista Fuglestasjon e� er behov.

• Andre relaterte arbeidsoppgaver innenfor NOF og Lista Fuglestasjons arbeidsområder kan bli lagt � l s� llingen.

• Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker e� er deg som har:
• Høyere utdanning innenfor biologi og sterk faglig kompetanse på fugl.

• Ini� a� v og mo� vasjon for denne typen arbeid samt fl eksibilitet i forhold � l arbeids� d.

• Gode samarbeidsegenskaper, men også evne � l selvstendig arbeid.

• Evne � l å kommunisere godt skri� lig og muntlig på både norsk (evt. svensk/dansk) og engelsk, herunder gode 
evner � l formidling også gjennom media.

• Erfaring fra feltornitologisk arbeid er påkrevd, erfaring fra fuglestasjonsdri�  er en fordel.

• God kunnskap om ringmerking som metode, gyldig ringmerkingslisens er ønskelig.

• Generelt god IKT kompetanse. 

Vi kan � lby en spennende og unik s� lling der du får solid grunnlag for både faglig og personlig utvikling, i � llegg � l en 
konkurransedyk� g lønn. Det vil være gode muligheter for selv å kunne forme din egen arbeidsdag. Arbeidssted er i 
a� rak� ve og fuglerike naturområder på Lista. Kontorfasiliteter er � lgjengelig både på Lista fuglestasjon og i Natur og 
Fri� ds lokaler på Borhaug.

Dersom s� llingen virker interessant for deg, vennligst send en kor� a� et søknad og CV � l janik@naturogfritid.no. 
Søknadsfrist er 1. november 2010.

For nærmere opplysninger om s� llingen kan følgende personer kontaktes:

Natur og Fri� d: Jan Erik Røer (daglig leder) tlf. 908 37 471, e-post: janik@naturogfritid.no

NOF: Kje� l Aa. Solbakken (generalsekretær) tlf. 73 84 16 49 /918 59 428, e-post: kjetil@birdlife.no.

Besøk også våre interne� sider www.listafuglestasjon.no, www.birdlife.no, www.naturogfritid.no
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