SÖK TILL
VERKSAMHETSREVISOR
Vill du vara med och skapa framtidens förutsättningar för unga att utveckla sitt intresse för
naturvetenskap och teknik? Vill du vara med och driva en av Sveriges största ungdomsorganisationer? Är
du en person som har ett gott omdöme, integritet, och tar ståndpunkt för vad som är rätt? I så fall
borde du söka till posten som verksamhetsrevisor i Unga Forskare!
Valberedningen öppnar nu för ansökningar till posterna som verksamhetsrevisor och personlig suppleant
för mandatperioden 2023-2025. Verksamhetsrevisorerna har en viktig roll och ansvar i förbundet att
agera som medlemmarnas ombud.
Uppdraget som verksamhetsrevisor sträcker sig över två
verksamhetsår och innebär att du sköter medlemsrevisionen (arbete
med stickprov på medlemsföreningarnas sammansättning), granskar
styrelsens arbete och skriver revisorsrapport. Arbetsbelastningen
ligger i snitt på ca 1-3 timmar per vecka men varierar under olika
tider på året. Under Riksstämman presenterar du en revisorsrapport
och ger din ståndpunkt angående om styrelsen bör beviljas
ansvarsfrihet.
Verksamhetsrevisorns personliga suppleant ska kunna rycka in om
ordinarie verksamhetsrevisor av någon anledning inte kan slutföra sitt
arbete.

Unga Forskare i siffror
-

Grundat: 1967
Deltagare: 8000
Medlemmar: 6000
Aktiva: 1000
Föreningar: 42
Personal: 6
Omsättning: 10 Mkr
Nationella
projekt: 6

Ideella timmar
per år: 500 000

Till din hjälp finns kansliet som kan svara på generella frågor om
revisionen, samt ett dokument skrivet av tidigare revisor angående
arbetsuppgifter och årsplanering.
Uppdraget är speciellt passande just dig om du:
 har tidigare erfarenhet inom Unga Forskare eller annan ideell organisation med inblick i hur
styrningen av organisationen och dess verksamhet går till samt håller dig uppdaterad på vad
som händer i förbundet,
 kan prioritera vad som är relevant att påtala för styrelsen,
 kan jobba självständigt och har ett gott omdöme,
 har integritet, och vågar stå för det som är rätt,
 kan avsätta tid för arbete med medlemsrevision under våren.
Skicka in CV och personligt brev till valberedningen (valberedning@ungaforskare.se) senast den 1
september. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Information angående behandling av personuppgifter
Genom att skicka in ditt CV godkänner du att dina personuppgifter inklusive e-postadress,
mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas av Unga Forskare för att
kunna på bästa sätt matcha dina förmågor mot de krav som vi har i nuvarande och framtida projekt.
Uppgifter som du lämnar direkt eller indirekt genom att skicka in din CV kan tillsammans med övriga
uppgifter användas av Unga Forskare för att matcha dina kunskaper mot de kravs som ställs vid ett
projekt eller en anställning. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är Unga
Forskares berättigade intresse i rekryteringsprocessen. Skulle det krävas att personuppgifter överförs till
part som är lokaliserad utanför den Inre Marknaden kommer Unga Forskare att tillse att detta görs med
adekvat skyddsnivå. Vill du rätta, radera, begränsa användningen av eller invända mot användningen av
dina personuppgifter kan du göra det genom i första hand ombeds du att kontakta den/de
kontaktpersoner som du har hos oss. Har du ingen sådan utpekad kontaktperson är du alltid välkommen
att kontakta oss enligt följande:
Unga Forskare
Lilla Frescativägen 4C
114 18 Stockholm
E-postadress:
kansli@ungaforskare.se
För att ta del av Unga Forskares fullständiga integritetspolicy, följ länk:
https://ungaforskare.se/integritetspolicy/

