
   

 

Driven och strukturerad koordinator 
 

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 verksamheter som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar kring vetenskap och forskning i Sverige. 
Varje år engagerar vi över 10 000 ungdomar i skolor och på fritiden. Var med oss och påverka framtiden! 

En av dessa plattformar är vår verksamhet #290CyberSecurity (som i juni kommer byta namn till Cybersecurity Academy). 
#290CyberSecurity är ett gemensamt initiativ av Unga Forskare och IBM där vi sprider kunskap om ett säkert användande av 
internet samt länkar digitaliseringens roll till de globala målen. Tillsammans med MSB och ett ständigt växande antal företag från IT-
branschen erbjuder vi skolor från mellanstadiet till gymnasiet föreläsningar, undervisningsmaterial, lärarfortbildning samt 
workshops och lovskolor för unga på fritiden. 

#290CyberSecuritys syfte är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att koppla digitaliseringen till 
de globala målen, där ny teknik och AI spelar en stor roll för att lösa våra globala utmaningar, vill vi inspirera eleverna och öppna 
deras ögon för högre studier och nya yrkesroller. Vi söker dig som vill vara med oss på den resan, och som söker ett mycket varierat, 
utvecklande och roligt uppdrag! 

I rollen som koordinator arbetar du tillsammans med ansvarig projektledare med projektets planering, genomförande och 
måluppfyllnad. Du arbetar nära skolor och partnerföretag. En viktig del av ditt uppdrag är att koordinera föreläsningsinsatser, att 
marknadsföra initiativet mot skolor samt att utveckla nytt utbildningsmaterial för elever och lärare. Som koordinator är du också en 
viktig del i vårt team på Unga Forskares kansli. Du arbetar tillsammans med projektledaren och nära organisationens övriga 
anställda och ideellt aktiva medlemmar. 

 

Arbetsuppgifter 

- Projektplanering, genomförande och projektuppföljning 

- Kontakt och uppföljning med skolor och samarbetspartners 

- Utvärdering och mätning 

- PR och mediaarbete 

- Utveckling av skolmaterial och lärarfortbildning  

- Övrig kansliadministration kan ingå 

 

Kvalifikationer 

- Erfarenhet av projektledning  

- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med externa partners 

- Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god muntlig kunskap i engelska 

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet 

 
Dessutom är det meriterande om du har… 

- Pedagogisk kompetens  

 

Tjänsten ställer höga krav på förmåga att strukturera, planera och prioritera arbetsuppgifter samt att självständigt kunna ta initiativ 
och lösa problem. Du behöver också vara mycket bra på att hantera ett stort antal parallella arbetsuppgifter och frågor samtidigt.  

Vi tror att du har lätt för att samarbeta med andrar människor på olika nivåer och trivas i situationer där alla ramar inte är givna på 
förhand. Du kan enkelt växla mellan detalj- och helhetsperspektiv och har förmåga till en mycket god framförhållning. Resultatfokus 
och måluppfyllelse är viktigt för dig. 



   

 

Du är lösningsorienterad och kan ta vara på nya 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. Du orienterar dig enkelt i olika digitala 
system och kan strukturera din arbetsprocess självständigt. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald ur alla aspekter. 

 

Villkor  

Vikariat 12 eller 24 månader med möjlighet till fortsatt anställning efter vikariatet. Sysselsättningsgrad 80–100 procent med möjlig 
start från september 2022. Visst kvälls/helgarbete kan förekomma. 

Arbetet är förlagt till Unga Forskares kansli i Stockholm med möjlighet att jobba hemma viss tid. Vi erbjuder en flexibel och trevlig 
arbetsplats med ett positivt och glatt team. Arbetsplatsen har kollektivavtal (Arbetsgivaralliansen – Ideella och idéburna 
organisationer). 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev (max 1 A4 och utan bild) till anna.hedlund@ungaforskare.se snarast, men allra 
senast den 1 augusti. Ange referens KOORDVIK22 i mailets ämnesrad samt i CV och personligt brev. Tjänsten kan tillsättas innan 
sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Se https://ungaforskare.se/integritetspolicy/ för mer information om hur vi 
hanterar dina personuppgifter. 

Unga Forskare är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar tusentals unga som gillar naturvetenskap, teknik och 
matematik. Vi har ca 6 000 medlemmar i ett fyrtiotal föreningar. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och 
förenar ungdomar. Vi arbetar efter devisen; av unga, för unga. Mer information på www.ungaforskare.se. 
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