
Formidler af vores skønne natur, arbejdet med bæredygtighed og historien bag. 

På Blokhus Natur Camping arbejder vi målrettet med naturen, med bæredygtighed og ansvarlighed. 

I stedet for, som traditionelle campingpladser, at slå alt græs, at klippe hække og fjerne gamle træer, 

så lader vi istedet det hele gro vildt, ligge og formulde og springe i nye arter. Selvfølgelig klipper vi 

lige dér, hvor teltet eller camperen skal stå, men resten - det er vildt. 

Vi har fokus på affaldssortering, på genbrug og på at skabe sammenhæng mellem dette fokus og 

vores kunders bevidsthed om samme. 

Vi er to gange denne vinter blevet nomineret for vores måde at drive campingplads på. Første gang 

var det den store tyske campingunion, ADAC, der nominerede os i kategorien: "ADAC 

Sustainability Award 2021", og senest er det den danske campingbranche, der har nomineret os i 

kategorien for "Bedste danske outdoor campingplads". 

I mens vi selv er travle med at udvikle og videreføre arbejdet med vores fokuspunkter, så har vi 

brug for en formidler. Vi har flere forskellige ideer - og måske kan du komme med andre indput, så 

vi kan få fortalt vores gæster og vores omverden, om alt det gode vi gør - og hvor nemt det er at 

arbejde med, i og for naturen. 

Vores liste af forslag til arbejdsopgaver: 

Oprette / etablere / udtænke / udvikle wayfinding:  

• rundt på campingpladsen 

• fra pladsen til vores sø 

• fra pladsen til skoven og stranden 

Lave wayfinding i børnehøjde med QR koder. Vi arbejder på en historie om den lokale 

”gårdnisse”. Vi kalder ham Rimme, fordi området hedder Rimmehuse. 

Udarbejde skiltning til wayfinding 

Udarbejde ideer til events, der matcher vores koncept og vision. Meget gerne føre et event eller 

flere ud i livet. Det kunne være stjerneaften, stillegang i mørket, yoga ved søen, fuglekiggeri, vild 

mad på bålet eller andet i samme stil. 

  

Vi forestiller os, at du er studerende indenfor formidling, hospitality, pædagogik, events, natur, og 

at du brænder for at få prøvet din kunnen af. Du skal have lyst til at være i kontakt med vores gæster 

og kunne tage kontakten på dansk og tysk/engelsk. 

Umiddelbart vil det være fint at du kommer som praktikant i sensommer/efterår, men det er også 

muligt at starte i en tidsbegrænset stilling som deltidsansat allerede fra midt juni eller efter nærmere 

aftale. Se vores andet jobopslag.Vores travleste periode er i juli, derfor vil det også være her, du har 



mulighed for at møde langt de fleste af vores gæster, og dermed gøre dig erfaringer indenfor 

kundeservice. 

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag, så tag kontakt til Inge Vestergaard på +45 29 91 37 

14. 

Eller søg praktikken eller/og stillingen. 

Ansøgningsfrist den 27/3 2022.  

Ansættelse efter nærmere aftale. 

 


