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 ansvarig person på Unga Forskares kontor och
arbetar nära skolansvarig inom verksamhetens ideella arrangörsgrupp. Uppdraget sträcker sig
från och med anställningens start till och med februari 2023.
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 du behöver ta fram själv.
I samverkan med kontoret och skolansvarig kartlägga och kontakta skolor i och själv
boka in besök.
Utföra skolbesök som UG/kansliet får in utifrån 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.

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.

Det är meriterande om du har:
•

Kunskap om Utställningen Unga Forskare.

I övrigt behöver du kunna arbeta dagtid för att besöka skolor under 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.
För att ansöka mejla ditt cv (utan bild) och ett personligt brev till paula.langoe@ungaforskare.se.
Skriv ”Skolambassadör” i ämnesraden. Ansök så snart som möjligt. Rekrytering sker löpande
och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Kollektivtal för arbetsplatsen finns. 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

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/".

