Vikarierande projektledare
Vi vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga
Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar unga i Sverige. Vi är ett rikstäckande
ungdomsförbund med ca 5500 medlemmar inom ett 40-tal föreningar i Sverige. Vi är i en positiv utvecklingsfas inom
organisationen och vi söker dig som vill vara med på den resan och skapa förutsättningar för att fler unga i Sverige ska
kunna upptäcka och fördjupa sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.
Nu söker vi en kollega för ett föräldravikariat som kan vara en del av vårt team på kansliet i Stockholm.
Som projektledare är du en del i vårt team som arbetar för att förverkliga och utveckla Unga Forskares mål och visioner,
nationella projekt, stötta våra medlemsföreningar och ideellt engagerade medlemmar. I din roll som projektledare driver du
både egna projekt och har en stöttande funktion till andra. I tjänsten ingår det bland annat att självständigt arbeta med
våra sommarforskarskolor samt med vår internationella verksamhet i samband med Nobelveckan.

Uppdraget
-

Självständigt arbeta och ansvara för projekt (projektplanering, genomförande, projektuppföljning, utvärdering och
mätning samt rapportering)
Arbeta med budget och budgetuppföljning
Arbeta med marknadsföring och administration av egna projekt och stöttning till andras.
Kontakt med media
Stödja och leda handledare och koordinator för sommarforskarskolan
Stödja och handleda ideellt aktiva medlemmar inom deras ideella uppdrag
Arbeta med externa kontakter och samarbetspartners knutna till projekt.
Övrig kansliadministration kommer ingå

Kvalifikationer
-

Har dokumenterad erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att leda en grupp
Har erfarenhet av att arbeta självständigt med eget ansvar för mål och resultat.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Relevant akademisk utbildning eller liknande erfarenhet.

Tjänsten ställer krav på din förmåga att strukturera, planera och prioritera bland arbetsuppgifter samt att självständigt
kunna ta initiativ och lösa problem. Du behöver vara en fena på att hantera parallella projekt och processer samt kunna
prioritera bland dessa.
Du har tidigare erfarenhet av projektledning och vill fortsätta att utvecklas och stärka din kompetens inom rollen. Vi tror att
du har lätt för att samarbeta med andra människor på olika nivåer, internt och externt. Resultatfokus och måluppfyllelse är
viktigt för dig. Du känner dig hemma i operativa uppgifter och är van att jobba hands on i projekt. Du är
lösningsorienterad, kan se möjligheter samt prioritera bland dessa. Att vara flexibel och beredd att hoppa in där det behövs
är en självklarhet för dig. Prestigelös och lyhörd är ord som beskriver dig väl.
Dessutom är det meriterande om du har…
-

Pedagogisk erfarenhet från högstadiet inom NV/TE/Matte
Erfarenhet av budgetansvar
Erfarenhet från medlemsstyrd intresseorganisation och/eller ideella sektorn

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald.
Visst helgarbete förekommer.
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Villkor
Föräldravikariat med tillträde senast 15 februari 2021 och pågår till 1 maj 2022. Sysselsättningsgrad 100 procent.
Möjlighet med tidigare tillträde på lägre sysselsättningsgrad fram till 15 mars finns. Arbetet är förlagt till Unga Forskares
kansli i Stockholm. Arbetsplatsen har kollektivavtal.

Ansökan
Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev (personligt brev max 1 A4 och utan bild) till
anna.hedlund@ungaforskare.se snarast, men allra senast den 20 november. Ange referens JPL21 i mailets subjekt samt
i CV och personligt brev. Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in ansökan, tjänsten kan tillsättas innan
sista dag.
För frågor kontakta Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.se, 076-10 91 123
Arbetsgivare är Unga Forskare.
Mer information om Unga Forskare på www.ungaforskare.se
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