EXTRAJOBB: SKOLAMBASSADÖR
Vill du inspirera unga inom naturvetenskap, teknik och matematik?
Nu söker vi skolambassadörer med uppdrag att uppmuntra gymnasieelever att delta i
Utställningen Unga Forskare, Forsknings-SM för unga. Utställningen Unga Forskare är
Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik
och matematik. Det är en möjlighet för elever att lyckas bättre med sina gymnasiearbeten eller
egna projekt.
I uppdraget som skolambassadör handleds du av Unga Forskares kansli och arbetar nära
skolansvarig inom Utställningsgruppen (UG). Uppdraget sträcker sig från och med
anställningens start till och med februari 2021.
Vi söker dig som är en positiv person som gillar att entusiasmera andra och prata inför större
grupper av människor.
Uppdraget innebär att:
•

•
•
•
•
•

Hålla presentationer om Utställningen Unga Forskare riktat till gymnasieelever där du
ger information och inspirerar till deltagande i Utställningen Unga Forskare.
Presentationerna kan äga rum digitalt eller fysiskt på till exempel skolor och
mässor. De är färdiga och inget man behöver ta fram själv.
I samverkan med kansli och skolansvarig kartlägga och kontakta skolor i
upptagningsområdet och själv boka in besök.
Utföra skolbesök som UG/kansliet får in önskemål om/ strategiskt valt ut.
Aktivt medverka i uppstart-, genomförande och utvärdering av uppdraget.
Dokumentera dina presentationstillfällen och antal nådda elever och lärare.
Medverka i marknadsföring av projektet i övrigt.

Under hösten 2020 och början av året 2021 utförs uppdraget i flera regioner. Arbetet utgår
från följande regioner och orter:
•
•
•
•
•
•
•

Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region

Stockholm - Stockholm, Uppsala - Stockholm
Väst - Göteborg, Västra Götalands län, Hallands län - Göteborg
Övre Norrland - Norrbotten och Västerbotten - Luleå
Nedre Norrland - Gävleborg, Västernorrland, Jämtland - Sundsvall
Mitt - Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland - Västerås
Öst - Jönköping, Östergötland, Kalmar, Södermanland - Linköping
Syd - Skåne, Kalmar, Gotland, Blekinge och Kronoberg - Malmö

Vi vill att du som söker ska:
•
•
•
•

Ha tidigare erfarenhet av att prata inför större grupper (ideellt eller betalt).
Vara positiv, ansvarstagande och organiserad.
Ha god samarbets- och problemlösningsförmåga samt kunna jobba självständigt.
För dig som utgår från Region Nedre Norrland – Sundsvall och Region Övre Norrland Luleå är det krav på körkort och tillgång till bil.

Det är meriterande om du har:

•
•

Kunskap om Utställningen Unga Forskare.
Att du innehar B-körkort

I övrigt behöver du kunna arbeta dagtid för att kunna besöka skolor på skoltid. Du behöver
använda en egen dator i uppdraget och ha en försäkring som täcker ifall det skulle hända
något med den.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som
eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Maila ditt cv (utan bild) och en videohälsning på 30 sekunder där du presenterar dig själv och
berättar varför du passar som skolambassadör till rekrytering@ungaforskare.se. Skriv
”Skolambassadör” i ämnesraden samt vilken region du söker för. Ansök så snart som möjligt
och senast 27 september. Rekrytering sker löpande och att platserna kan tillsättas innan sista
ansökningsdag.
Anställningen är en visstidsanställning med slutdatum 20210228. Kostnad för resor ersätts
från utgångsorten. Kollektivtal för arbetsplatsen finns. Läs vår integritetspolicy för hur vi
hanterar dina personuppgifter.
Om du har frågor kontakta Paula Langöe på paula.langoe@ungaforskare.se.
Arbetsgivare är Unga Forskare som 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

