
 

 

Var med och arrangera Utställningen 

Unga  Forskare, Forsknings-SM,  2021! 

 
Ansök till vår arrangörsgrupp och få värdefulla 

erfarenheter och meriter inom projektledning, 

finansiering, event eller kommunikation, samtidigt 

som du breddar ditt personliga kontaktnät och har 

ett riktigt roligt år tillsammans med oss! 

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. 

 
Utställningen Unga Forskare har funnits sedan 1963 och är 

Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik 

och matematik. De elever som är med får upplevelser för livet, möter forskare, deltar i 

aktiviteter och får nya vänner. Utställningen är även en mötesplats för unga och våra 

semifinaler och finalen besöks årligen av tusentals gymnasieelever och andra nyfikna. Vi har 

semifinaler över hela Sverige och de projekt som tar sig till finalveckan i Stockholm i mars 

tävlar dessutom om priser och resestipendier till ett värde av över en halv miljon kronor. 

 
Som del av arrangörsgruppen för Utställningen får du utvecklas och erfarenhet av att arbeta 

med ett stort och komplext projekt, både självständigt och tillsammans med andra. Du får 

erfarenhet av alla projektfaser, från planering till genomförande och utvärdering. Du får 

kontinuerligt, personligt stöd och handledning i ditt uppdrag av projektledaren och Unga 

Forskares kansli. Att ha haft ett ideellt uppdrag hos oss är mycket meriterande inför 

arbetslivet. 

 
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. Du förväntas närvara på utlysta möten och utöver det arbetar du 

självständigt 1–5 timmar/vecka. Uppdraget är ideellt, men vi ersätter alla omkostnader som 

resor och mat. 
Uppdraget sträcker sig från rekryteringstillfället till och med maj 2022. 

 
Frågor om arrangörsgruppen och Utställningen Unga Forskare besvaras av 

projektledare Stella Axelsson: stella.axelsson@ungaforskare.se



 

Vi söker personer till följande poster 

Finansieringsgruppen 
Du får erfarenhet av att planera och genomföra kontakt med potentiella partners och sponsorer. 

Du bygger upp värdefulla, personliga kontaktnät till både företag, organisationer, kommuner och 

lärosäten. 

 
� Till posten som finansieringsansvarig söker vi dig som ska leda finansieringsgruppen och 

har god social förmåga, god kommunikativ förmåga i tal och skrift, är utåtriktad och 

tycker om kontakter med människor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att 

arbeta med sponsring och finansiering. Ledarerfarenhet är även meriterande. 

 

� Till posten som finansieringsassistent söker vi dig som vill få träning och kunskap i 
finansieringsarbete samt har god social förmåga, god kommunikativ förmåga i tal 
och skrift, är utåtriktad och tycker om kontakter med människor. Det är 
meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med sponsring och finansiering. 

 
 

Uttagningsgruppen 
Du får erfarenhet av att ansvara för arrangemang och logistik kring semifinalerna, 

anmälningsadministration, kontakt med samarbetspartners, forskarna i juryn, funktionärer, elever 

och lärare. Du bygger värdefulla, personliga kontaktnät till både organisationer och lärosäten. 

 
� Till posten som huvuduttagningsansvarig söker vi dig som ska leda uttagningsgruppen. 

Du ansvarar övergripande för semifinalerna och den digitala uttagningen. Du är 

strukturerad, noggrann, har god social och kommunikativ förmåga i tal och skrift samt är 

duktig på att samordna många olika frågor. Projekt- och ledarerfarenhet är meriterande. 

 
� Till posten som semifinalsansvarig söker vi dig som ska ansvara för logistik och operativt 

genomförande av semifinalerna och stöd till våra samarbetspartners i detta. Du behöver 

vara strukturerad, organiserad, noga med detaljer och ha en god kommunikativ förmåga i 

tal och skrift. 

 
� Till posten som digitaljuryansvarig söker vi dig som vill arbeta med rekrytering, 

handledning och samordning av jury för den digitala uttagningen, med fördelning av 

anmälda projekt över juryledamöterna, utveckling av bedömningskriterier m.m. Du 

behöver vara duktig på att initiera, samordna och vårda kontakter och relationer. Du 

bygger ett stort personligt kontaktnät i den här posten. 

 
 

Kommunikationsgruppen 
Du får erfarenhet av att planera och genomföra insatser inom marknadsföring, PR och 

kommunikation med syfte att öka deltagarantalet i Utställningen, nå ut bättre och skapa synlighet 

kring Utställningen. 

 
� Till posten som kommunikationsansvarig söker vi dig som ska leda 

kommunikationsgruppen. Du utvecklar och hittar nya strategier och kanaler för att nå ut 

till vår målgrupp av gymnasieelever och lärare. Du bör ha god social förmåga och 

erfarenhet av eller utbildning inom strategisk kommunikation. Projekt- och 

ledarerfarenhet är meriterande. 



 

� Till posten som skolansvarig söker vi dig som vill arbeta operativt med kommunikations 

och marknadsföringsinsatser för att nå ut till skolor, elever och lärare samt rekrytera 

ambassadörer som kan marknadsföra Utställningen till gymnasieklasser. Du bör ha god 

kommunikativ förmåga i tal och skrift och vara utåtriktad och tycka om kontakter med 

människor. 

 

� Till posten som dokumentationsansvarig söker vi dig som har ett intresse för foto och film 

som vill arbeta med att dokumentera möteshelger, marknadsföringsevent, semifinaler och 

finalen för sociala medier. Det ingår även i posten att planera och se till att Utställningen 

marknadsförs på olika event (ex. mässor, Lise Meitner-dagarna, Berzelius dagarna mfl.) Du 

bör ha god kommunikativ förmåga i tal och skrift och vara utåtriktad och tycka om 

fotografering och kontakter med människor. 

  
� Till posten som grafiskt ansvarig söker vi dig som ska ta fram Utställningens grafiska 

material till inlägg på sociala medier, katalog, affischer m.m. Du bör ha kunskaper 

inom InDesign. 

 
 

Finalgruppen 
Du får erfarenhet av att arbeta med ett stort publikt event och utveckla värden både för deltagare, 

besökare och sponsorer. Du får träning i att arbeta med logistik, PR- och upplevelsevärden. Du har 

kontakt med många olika samarbetspartners och bygger ett personligt nätverk bland företag, 

lärosäten och organisationer. 

 

� Till posten som finalansvarig söker vi dig som ska leda finalgruppen och ta det 

övergripande ansvaret för planering och genomförande av finalveckan. Du behöver vara 

strukturerad, organiserad och kunna ansvara för eventet som helhet, ur många olika 

infallsvinklar. Projekt- och ledarerfarenhet är meriterande. 

 
� Till posten som eventansvarig söker vi dig som vill arbeta med planering och 

genomförande av enskilda event och aktiviteter för utställare, besökare och sponsorer 

som äger rum under finalveckan. Du ansvarar för bland annat den avslutande 

middagen, studiebesök och föreläsningar, samt är med och arrangerar invigning och 

prisceremonin. Vi söker dig som är utåtriktad och har öga för kvalitet och detaljer. 

 
� Till posten som logistikansvarig söker vi dig som ska ansvara för logistik, transporter, mat 

och planering av utställningshallen. Du får erfarenhet av att organisera och planera ett 

stort event, både praktiskt och utifrån att eventet ska ge ett kvalitativt, professionellt och 

tydligt intryck. Du behöver vara strukturerad, noggrann och kunna hålla reda på många 

saker samtidigt. Du har hand om externa kontakter med både Tekniska museet där 

finalen hålls, boendet, och många fler. 

 
� Till posten som finaljuryansvarig söker vi dig som rekryterar och handleder finaljuryn, 

planerar juryns arbete, fördelar anmälda projekt över juryledamöterna, utvecklar 

bedömningskriterier och övervakar fördelning av stipendier. Du behöver vara duktig på att 

initiera, samordna samt vårda kontakter och relationer. Du bygger ett stort personligt 

kontaktnät i den här posten. 

 
� Till posten som stipendieansvarig söker vi dig som ansvarar för våra priskategorier i 

finalen. Du har kontakt med externa stipendieutdelare och ansvarar för administration, 

registreringar och biljettbokningar kring våra resestipendier. Du behöver vara mycket 

strukturerad, noggrann och kunna hålla reda på många deadlines. Du bygger ett nätverk 

bland organisationer både i Sverige och utomlands i den här rollen. 



 

IT-gruppen 
Utställningen använder ett digitalt system för att hantera anmälningar och jurybedömning. 
Systemet är i behov av implementering av nya funktioner och utveckling. I den här gruppen får 
du möjlighet att utvecklas inom digital design, systemutveckling, användarvänlig design och 
möjlighet att driva ett separat projekt med stark koppling till Utställningen. 
 

 

� Till posten som IT-ansvarig söker vi dig som ska leda IT-gruppen och ta det övergripande 

ansvaret för planering och genomförande av utvecklingen av det digitala systemet. Du 

behöver vara strukturerad, organiserad och kunna ta övergripande ansvar. Du bör ha god 

social förmåga och erfarenhet av webbutveckling, programmering eller systemutveckling. 

Erfarenhet med Rails och Vue är meriterande. Projekt- och ledarerfarenhet är också 

meriterande. 

 

� Till posten som IT-utvecklare söker vi två personer som vill jobba med att utveckla vårt 

digitala system. Du bör ha god social förmåga och erfarenhet av webbutveckling, 

programmering eller systemutveckling. Du har stor frihet i att själv lägga upp ditt arbete 

vilket kräver disciplin, självständighet, nyfikenhet och god framförhållning. Erfarenhet 

med Rails och Vue är meriterande. 

 

Vice projektledare  
Om du söker en gruppledarpost har du också möjlighet att ta på dig rollen som vice projektledare. 

Det här är ett uppdrag för dig som vill växa i ditt ledarskap. Du arbetar närmast projektledaren, får 

en övergripande insyn i projektet som helhet och tränas i ledarskapets olika delar för att i 

framtiden själv kunna axla ett större ledaruppdrag. Du får även möjlighet att arbeta med 

Utställningens utvecklingsområden. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt 

och som är strukturerad, noggrann och har god social och kommunikativ förmåga. Tidigare 

ledarskapserfarenhet är såklart också meriterande. 

 
 

Ansökan 
Ansök genom att skicka in ditt CV (utan bild) och ett personligt brev där du motiverar varför du 

passar till den eller de poster du söker, till stella.axelsson@ungaforskare.se. Märk mejlet med 

”UG21”. Sista ansökningsdag är den 20 maj men rekryteringar sker löpande så vänta inte med att 

skicka in din ansökan!  

 
Frågor? Mejla Stella Axelsson, projektledare för Utställningen Unga Forskare 2021, på 

stella.axelsson@ungaforskare.se 

 

 

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, se www.ungaforskare.se/utstallningen 

 

 


