
	 	 	
	

Funktionärer sökes inför Utställningen Unga Forskares final 
 

Funktionärer sökes inför finalen av Utställningen Unga Forskare som går av stapeln i Stockholm 20-24 
mars. Vi söker dig som är redo att ta dig an en kul vecka med ett hektiskt schema som bjuder på 
många roliga aktiviteter! 
 
 

Uppdraget innebär att du guidar utställarna genom deras vecka i Stockholm, du ser till att de 
har det bra och att de befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Som funktionär jobbar du 
också med det som händer runt omkring utställningen på Tekniska museet, t ex våra öppna 
föreläsningar, mingel för partners, att ta emot besökare etc. 
 
Funktionärsuppdraget innebär ett ansvar dygnet runt men med ett friare schema på kvällarna 
så att du kan få in lite tid för studier. Under veckan får du i stor utsträckning ta del av de 
föreläsningar och aktiviteter vi har inplanerade, t ex studiebesök på några av Stockholms 
laborationsenheter, den traditionella finsittningen som avslutar veckan och den pampiga 
prisceremonin där de utställare du lärt känna prisas för sitt fantastiska arbete. Du får också 
praktiska erfarenheter av event och logistik. Vi erbjuder ett intyg för ditt uppdrag om du vill ha 
det. Under veckan står Unga Forskare för mat, logi och resa till Stockholm om du behöver det.  
 
Som funktionär ska du vara ansvarstagande, flexibel, serviceinriktad och vara positiv och 
lösningsinriktad. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter av Utställningen.  
 
Den 19 mars har vi ett infomöte för att se till att du känner dig redo inför veckan. Du bör helst 
kunna infinna dig redan kvällen den 18 mars eller morgonen den 19 mars för genomgång av 
veckan. Om du vid något enstaka tillfälle under veckan måste avvika brukar vi kunna lösa det. 
 
Vid intresse kontakta Julia Reinius på julia.reinius@ungaforskare.se 
 
Om Utställningen Unga Forskare 
Utställningen Unga Forskare är Sveriges största utställning och tävling för gymnasieprojekt 
inom naturvetenskap, teknik och matematik. Från en digital uttagning och nio semifinaler 
runtom i landet har 90 elever med 55 projekt kvalificerat sig till den nationella finalen på 
Tekniska museet. På finalen delar vi ut priser och stipendier för en halv miljon kronor. Läs 
mer på www.ungaforskare.se/utstallningen 

 


