
 
 

VILL DU INSPIRERA UNGA ATT ENGAGERA 
SIG I NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH 
MATEMATIK? 
 
Vi söker nu ambassadörer som vill bidra med att inspirera ungdomar att delta i Utställningen Unga 
Forskare. Du är extra viktig för våra marknadsföringsinsatser och kommer att ha en central roll för våra 
skolbesök och event runt om i Sverige. Uppdraget är väldigt fritt och du har möjlighet till stort inflytande 
på dina egna villkor. Du kommer att tilldelas ett diplom som ett tack för din insats och får en fin merit i 
ditt CV. Var du än är eller vad du än gör - vi behöver din insats för att stärka ungas intresse för 
naturvetenskap och teknik i samhället. Du kommer att välkomnas till avslutnings-middagen vid finalen av 
Utställningen Unga Forskare 2019 och tilldelas ett diplom som ett tack för din insats. 
 
Unga Forskares vision är att nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en 
självklar plats i ungas liv. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar 
ungdomar med dessa intressen i Sverige. En av dessa plattformar är vår verksamhet Utställningen Unga 
Forskare som har funnits sedan 1963 och är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för 
gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Nu söker vi dig som vill inspirera 
gymnasieungdomar att delta i Utställningen 2019 och den fantastiska möjligheten att få träffa 
likasinnade ungdomar och tävla om priser värda över en halv miljon kronor. 
 
Som ambassadör förväntas du vara kontaktbar under hela projektåret och utöver det arbetar du 
självständigt. Att ha haft ett ideellt uppdrag hos oss är mycket meriterande inför arbetslivet och du får 
erfarenhet av marknadsföring, från planering till genomförande och utvärdering. Du får kontinuerligt, 
personligt stöd och handledning i ditt uppdrag av kommunikations- och marknadsföringsansvariga. Vi 
fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald 
ur alla aspekter. Vi arbetar aktivt med frågor som rör likabehandling och ett hållbart engagemang. 
Uppdraget är ideellt, men vi ersätter alla omkostnader som resor och mat. Uppdraget sträcker sig från 
rekryteringstillfället till och med mars 2019. Som ambassadör för Utställningen Unga Forskare bedriver 
du ett arbete för samhällsförbättring. 
 
Frågor  
Frågor om ambassadörsuppdraget och marknadsföringsfrågor besvaras av kommunikationsansvarig 
Marina Peltonen: marina.peltonen@ungaforskare.se 
 
Ansökan 
Skicka in en intresseanmälan till marina.peltonen@ungaforskare.se senast fredag 28 september. Märk 
mejlet med ”Intresseanmälan ambassadör 2019”. Sedan kommer du att få vidare instruktioner för 
rekryteringen. Rekryteringar sker löpande så vänta inte med att skicka in din intresseanmälan! 
Vi efterfrågar inget CV eller personligt brev, utan endast en intresseanmälan. 
 
Unga Forskare  
Unga Forskare är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 8000 unga som gillar 
naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, 
inspirerar och förenar ungdomar. Verksamheterna drivs av unga, för unga. Läs mer om oss på 
www.ungaforskare.se 
 
För mer information om Utställningen Unga Forskare, se www.ungaforskare.se/utstallningen 
 


