
	 	 	
	

Projektledare Utställningen Unga Forskare 2019 

 

Unga Forskare söker dig som vill anta utmaningen som projektledare för 
Utställningen Unga Forskare! Projektledaruppdraget är för dig som vill utvecklas 
inom projektledning och ledarskap.  

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största och enda rikstäckande tävling för ungas 
gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik, och har arrangerats årligen av Unga 
Forskare sedan 1963. Utställningen består av en digital uttagning och tiotalet semifinaler runt om i 
Sverige i feb/mars, där ungdomar ställer ut sina projekt inför allmänhet och jury. De bästa projekten 
kvalificeras till finalveckan i Stockholm i mars/april. På finalen tävlar ungdomarna om priser och 
stipendier till ett värde av över en halv miljon kronor. Utställningens syfte är att uppmuntra, förena och 
belöna ungdomar med intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Mer information finns på 
www.ungaforskare.se/utstallningen 

Som projektledare arbetar du ideellt och ansvarar för rekrytera och leda en arbetsgrupp som 
tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet. Utställningen är ett komplext projekt med många 
parallella processer och arbetsområden. Du ansvarar för att samordna och leda dessa, samt ser till att 
projektet når en god måluppfyllelse baserat på ett hållbart ideellt engagemang. Du får handledning och 
stöd från vårt kansli med fokus på projektledning, ledarskap och andra för uppdraget relevanta 
färdigheter och kunskaper. Vi befinner oss just nu i en positiv utveckling med starkt ökande 
deltagarantal – var med oss på den resan och få en bra merit inför framtida jobb! Uppdraget sträcker 
sig från tillträdet till och med april-maj 2019. 

I uppdraget ingår… 

- att rekrytera en ideell arbetsgrupp om ca 15-18 personer 
- att samordna och leda arbetsgruppen i det dagliga arbetet  
- att ansvara för att gruppmedlemmarna får information, instruktioner, utbildning och stöd så att de har 
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag 
- att ansvara övergripande för det operativa genomförandet av projektet 
- budgetansvar 
- att arbeta med och löpande följa upp måluppfyllelsen i projektet 
- att utgöra länken mellan arbetsgruppen och kansliet 
- att säkerställa att arbetsgruppen och Utställningen arbetar i samklang med övriga Unga Forskare i 
enlighet med våra övergripande, långsiktiga mål  
- representera Utställningen internt och externt 

Kravprofil 

- du ska ha tidigare erfarenhet av projektledning eller av en central ansvarspost i ett projekt  
- tidigare erfarenhet av att leda grupper är meriterande 
- du ska ha god kommunikativ- och samarbetsförmåga 
- du ska ha förmåga att leda och coacha andra med både tydlighet och lyhördhet 
- du ska ha förmåga att prioritera bland idéer och arbetsuppgifter  
- du ska vara strukturerad och noggrann 
 
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar 
mångfald ur alla aspekter. 

 



	 	 	
	
 

Ansökan 

I din ansökan ska du nämna ev tidigare engagemang inom Unga Forskare och/eller Utställningen Unga 
Forskare samt skriva en motivering på max 1 A4 till varför du skulle passa för uppdraget. Ge konkreta 
exempel på hur du uppfyller kravprofilen ovan. Foto behöver inte bifogas. Ansökan mejlas till 
rekrytering@ungaforskare.se senast 11 mars 2018. Ange referens UUF19 i ämnesraden. 

Välkommen med din ansökan! 

Unga Forskare är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 7 000 unga som gillar 
naturvetenskap, teknik och matematik. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och 
förenar ungdomar. Våra verksamheter drivs av unga, för unga. 

 


