
						 	 	
	

Uppdrag som reseledare 
 
Har du varit aktiv inom Unga Forskare, är ansvarstagande och gillar att resa? Då ska du ansöka om att bli 
reseledare för någon av Utställningen Unga Forskares stipendieresor 2020! 
 
Utställningen belönar årligen ett antal gymnasieelever som har gjort framstående projektarbeten inom 
naturvetenskap, teknik och matematik med resor till erkända utställningar, forskningsläger och tävlingar världen 
över. Till en del av dessa resor behövs en medföljande reseledare, vars uppgifter i huvudsak består av att vägleda 
och stötta stipendiaterna, värna om deras välmående och trygghet, ordna med flygbokningar, registreringar och 
aktiviteter samt inte minst vara en god representant för Unga Forskare.  
 
Utställningen står för alla kostnader i samband med uppdraget, men reseledaren ska kunna agera med stor 
ekonomisk medvetenhet. Uppdraget är ideellt. 
 
Inför Utställningen Unga Forskare 2019 söker vi reseledare till följande resor: 

EU Contest for Young Scientists (EUCYS) 
Salamanca, Spanien, preliminärt 15-20 september. 5 stipendiater.  
En aktivitetsfylld vecka där ungdomar från hela Europa samlas för att ställa ut och tävla med sina projekt. 
 
International Science and Engineering Fair (ISEF) 
Anaheim, Kalifornien, USA, 9-15 maj. 5 stipendiater. 
Världens största projektutställning för unga. Under ISEF:s prisceremoni agerar reseledaren även utdelare av vårt 
SIYSS-stipendium. Uppdraget kräver en del administrativt arbete som startar från och med uppdragets tillsättning.  
 
China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) 
Macao, Kina, juli (datum ej klart ännu), 2 stipendiater. 
Asiens största projektutställning för unga. Deltagare från hela Kina och runt 30 länder under en vecka. 

Stockholm Junior Water Prize Sweden (Svenska Juniorvattenpriset) 
Stockholm, 22-29 augusti. 1 projekt (1-2 stipendiater). 
Internationell final av Stockholm Junior Water Prize Sweden, SJWP Sweden, Utställning, prisceremoni, bankett 
mm.  

Läs mer om stipendieresorna på www.ungaforskare.se/utstallningen/priser 

 

I uppdraget ingår att… 

- boka och samordna stipendiaternas resor och boende 
- sköta registreringar och annan administration 
- anordna lämpliga aktiviteter för stipendiaternas lediga tid 
- hjälpa stipendiaterna med projektförberedelser och att optimera sina prestationer under tävlingen 
- se till att stipendiaterna mår bra och känner sig trygga under resan 
- se till att stipendiaterna levererar den uppföljning som krävs 
- ansvara för att en korrekt ekonomisk redovisning görs av alla kostnader kopplade till resan 
- marknadsföra stipendiaternas resa (media, blogg mm) 
- representera Unga Forskare internationellt 

Kravprofil 

Reseledaren ska vara minst 21 år för resa till USA, minst 18 år för övriga. Vi fäster stor vikt vid personlig 
lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald ur alla aspekter. 

Reseledaren ska: 
- kunna kommunicera Unga Forskares syfte och verksamhet 
- ha god social kompetens 



						 	 	
	
- på ett lugnt sätt kunna reda ut oförutsedda händelser 
- ha förståelse och respekt för andra kulturer 
- ha erfarenhet av engagemang inom Unga Forskare 
- ha goda kunskaper i engelska 

Reseledaren ska vara: 
- ansvarstagande 
- engagerad och stöttande 
- noggrann och strukturerad 
- ekonomiskt medveten 

Det är önskvärt att du kan närvara vid Utställningens prisutdelning 2 april i Stockholm för att träffa stipendiaterna. 

Ansökan 

I din ansökan ska du ange vilken eller vilka resor du är intresserad av att vara reseledare för, nämna tidigare 
engagemang inom 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. Foto behöver inte bifogas. Ansökan mejlas till 
rekrytering@ungaforskare.org senast 9 februari 2020. Ange referens RES19 i ämnesraden. Även frågor om de olika 
stipendieresorna kan skickas till denna adress. 
 
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. 

 

       


