INTERNATIONAL COORDINATOR SIYSS 2020
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 International Coordinator 2021!
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 Nobelevenemangen. Huvudeventet är seminariet, där deltagarna
presenterar sin forskning för ca 1 600 gymnasieungdomar. 2020 genomfördes seminariet helt digitalt,
2021 planerar vi för att vissa delar genomförs digitalt. Läs mer på www.ungaforskare.se/siyss.
Som International Coordinator ansvarar du för att koordinera och förmedla information mellan SIYSS
arrangörsgrupp och internationella aktörer. Denna information kan röra formella inbjudningar,
visumansökningar, reseplanering och mycket annat. Du är dessutom den person som våra
internationella deltagare och deras organisationer/lärosäten/ambassader vänder sig till om de har frågor
eller funderingar. Uppdraget innebär också att utvärdera de internationella aktörer vi nu har avtal med
och tillsammans med Unga Forskares kansli ta fram förslag på nya internationella samarbetspartners.
Du har ett nära samarbetet med Unga Forskares kansli gällande den externa kommunikationen.
Självklart får du kontinuerligt stöd och handledning för att du ska kunna genomföra ditt uppdrag på
bästa sätt. Du har alltid möjlighet att vända dig till projektledaren och kansliets personal för att bolla en
idé eller få stöd och hjälp.
Uppdraget har tillträde i februari och löper fram till att SIYSS 2021 är avslutat (mars 2022).
Uppdraget är ideellt, men vi ersätter dina utlägg för resor, mat och andra utgifter i samband med ditt
uppdrag. Du har även möjlighet att få ett friskvårdsbidrag.

Vi vill att du som söker ska…
•
•
•
•
•
•

Ha erfarenhet av att arbeta i projektgrupper.
Vara strukturerad och noggrann som person.
Kunna samarbeta med olika typer av människor.
Ha god problemlösningsförmåga och kunna reda ut oförutsedda situationer på ett lugnt sätt.
Kunna kommunicera på en professionell nivå i tal och skrift på både svenska och engelska,
samt kunna vara en god representant för SIYSS och Unga Forskare.
Kunna ta egna initiativ och självständigt driva processer framåt.

Det är positivt, men inget krav, om du har tidigare erfarenhet av SIYSS och/eller Unga Forskare.
Tidigare erfarenhet av kommunikationsroller är ett plus. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Vi välkomnar sökande
som kompletterar vår organisation avseende detta och det är även positivt om du som söker har
erfarenhet av att arbeta med inkluderingsarbete. Vi ser också gärna att du som söker har ambition att
engagera dig under mer än ett år framåt.

Ansökan
Ansök genom att skicka CV och personligt brev utan bild på max en A4, där du beskriver på vilket sätt
dina erfarenheter och egenskaper kommer att vara till nytta för dig i uppdraget, till
rekrytering@ungaforskare.org senast den 17 januari 2021. Ange referens SIYSSIC21 i ämnesraden.
Ansök redan nu, rekryteringen sker löpande!

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Maria Österlund, Projektledare:
maria.osterlund@ungaforskare.se
Arbetsgivare är Unga Forskare som är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 7000
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

