ARRANGERA
STOCKHOLM INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE
SEMINAR 2019!

Stockholm International Youth Science Seminar är med sin koppling till Nobelveckan ett av
världens finaste vetenskapsprogram för unga. Nu söker vi dig som vill vara med och arrangera
den 42:a upplagan av Stockholm International Youth Science Seminar – SIYSS 2019!
SIYSS samlar 25 av världens mest framstående unga talanger till en decembervecka fylld av exklusiva och
spännande studiebesök och aktiviteter i Stockholm. Programmet innefattar bland annat möten med nobelpristagare
och deltagande på Nobelaktiviteter. Huvudeventet är seminariet, där deltagarna presenterar sin forskning för ca 1
600 gymnasieungdomar.
SIYSS arrangeras av en ideell projektgrupp inom Unga Forskare som ansvarar för att planera och genomföra
veckoprogrammet för de internationella deltagarna. Målet är att ge dem en så unik och minnesvärd upplevelse som
möjligt.

Följande poster utlyses till 2019 års arrangörsgrupp:
Vice projektledare bistår projektledaren i operativa och strategiska frågor, arbetar med gruppdynamik samt ansvarar

för att utveckla policy för hantering av externa samarbetspartners. Uppdraget passar dig som vill få erfarenhet av
utvecklingsarbete och ledarskap, med sikte på en framtida central ledarroll.

Ekonomi:
Finansieringsansvarig lägger tillsammans med projektledaren budgeten och är ansvarig för all finansiering av

projektet. Du arbetar även med att utarbeta en långsiktig finansieringsstrategi för SIYSS. Som finansieringsansvarig
arbetsleder du också 1-2 finansieringsassistenter. Det är upp till dig att planera det övergripande arbetet och
säkerställa att samarbetet er emellan fungerar på ett bra sätt. Uppdraget passar dig som är organiserad, driven och
intresserad av kommunikation med externa parter. Uppdraget kräver en förmåga att förstå hur beslut som tas
påverkar också kommande års arrangörsgrupper.

Finansieringsassistent (2st) arbetar nära Finansieringsansvarig med olika uppgifter relaterade till projektets

finansiering. Uppdraget passar dig som är intresserad av att lära dig mer och utvecklas inom extern kommunikation
och sälj.

Marknadsföring & Kommunikation:
Kommunikationsansvarig ansvarar för PR-arbete, mediakontakter och marknadsföring av SIYSS. Uppdraget passar
dig som är utåtriktad och duktig på att kommunicera i både tal och skrift. Kommunikationsansvarig är gruppledare
leder arbetet för Marknadsföring och Kommunikation.
Grafisk designer ansvarar för design, produktion och inköp av kommunikationsmaterial samt för att uppdatera SIYSS

hemsida. Tidigare erfarenhet av Adobe programmen är meriterande för uppdraget.

SIYSS-veckan
Veckoansvarig samordnar arbetet inom event och logistik, lägger tillsammans med projektledaren schemat samt

arbetsleder veckan. Uppdraget passar dig som är stresstålig och organiserad med ett sinne för problemlösning.
Veckoansvarig gruppledare och leder arbetet för SIYSS-veckan.
Eventkoordinator arbetar nära Veckoansvarig med planering av våra egna event och mindre detaljer som får alla att

trivas under veckan. Sociala egenskaper är viktiga för uppdraget.
Mat- och dryckkoordinator arbetar nära Veckoansvarig med planering av mat och dryck till deltagarna under egna

event och måltider utanför planerade evenemang. Sociala egenskaper är viktiga för uppdraget.

SIYSS-seminariet
Seminarieansvarig är arbetsledare under vårt huvudevent, SIYSS-seminariet. Du ansvarar för planeringen av

seminariet samt för andra mindre event under veckan med anknytning till detta. Uppdraget passar dig som är
stresstålig, organiserad och bekväm i en ledarroll. Forskningsintresse och –erfarenhet är meriterande. I uppdraget ingår
att granska och ge feedback till deltagarna. Seminarieansvarig är gruppledare och leder arbeter för SIYSS-seminariet.
Seminarieassistent (2 st) arbetar med planering och förberedelser av SIYSS- seminariet inom ett definierat
ansvarsområde. Forskningsintresse och –erfarenhet är meriterande. I uppdraget ingår att granska och ge feedback till
deltagarna.

Vad får du ut av uppdraget?
Genom att engagera dig i SIYSS får du erfarenhet av att planera och genomföra både större och mindre
arrangemang från planering till utvärdering. Du ges möjlighet att bygga upp värdefulla och personliga kontaktnät
och erbjuds även erfarenheter i ledarskap, kommunikation eller affärsutveckling. Som medlem i SIYSS-gruppen har
du alltid rätt att vända dig till gruppansvariga, projektledare eller kansliet för att få råd och stöd. Alla uppdrag är
ideella och arbetet innebär ca ett gruppmöte i månaden, med självständigt arbete mellan möten. Projektet startar
med en kickoff så fort gruppen är tillsatt och arbetet fortsätter fram till årsskiftet. Bor du inte i Stockholm ersätter
SIYSS självklart boende- och resekostnader i anknytning till projektet.
Vi ser gärna att du som söker har någon tidigare erfarenhet av arbete i projektform och/eller ideella engagemang,
samt har lätt för att ta egna initiativ och arbeta i grupp.

Ansökan
Ansök genom att skicka CV och personligt brev utan bild på max en A4, där du anger vilka poster du är intresserad
av, vad du kan tillföra samt varför du vill vara med i årets arrangörsgrupp. Vi fäster stor vikt vid personlig
lämplighet och en bred gruppsammansättning och uppmanar alla intresserade att söka. Ansök till
sara.svanberg@ungaforskare.se senast 31 mars, ange ”SIYSS19” i ämnesraden. Rekrytering sker löpande så vänta
inte med din ansökan!

Ta chansen att vara involverad i ett spännande, utmanande och unikt projekt!

Om 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

