EXTRAJOBB/SOMMARJOBB:
KOORDINATOR SOMMARFORSKARSKOLOR
Ta chansen och sök världens roligaste sommarjobb! Vi söker nu en koordinator till våra sommarforskarskolor
AstraZenecas Sommarforskarskola och Borealis Science Week.

Till sommarforskarskolorna kommer högstadieungdomar för att experimentera och forska i universitetslabbsalar,
göra studiebesök och inspireras till en möjlig framtid inom naturvetenskap och teknik. Ungdomarnas nyfikenhet
och upptäckarglädje står i centrum och de inspireras, coachas, leds och undervisas av fem handledare som är
universitetsstudenter.
Uppdraget som koordinator innebär att samordna och arbetsleda handledargruppen, både under
förberedelsearbetet och på plats under de två sommarforskarskolorna. I arbetet förväntas du hålla kontakten med
Unga Forskares övriga personal. Det ingår gemensamt och individuellt planerings- och förberedelsearbete under
våren, samt utvärderingar och annat efterarbete. Du ansvarar för att budgeten hålls, för material- och
kemikaliehantering och annan logistik, samt visst administrations- och mediearbete. Utöver detta planerar du
gemensamma aktiviteter i sommarforskarskolornas schema, som studiebesök, avslutning mm. Du arbetar i team
tillsammans med handledarna och arbetsleds av personal på Unga Forskares kansli.
AstraZenecas Sommarforskarskola genomförs i två omgångar; 15-21 juni i Stockholm, samt 3-7 juli i Göteborg
Borealis Science Week hålls under v 32 i Göteborg.
Uppstartshelgen 24-25 februari startar planeringsarbetet som pågår under våren fram till sommarforskarskolorna.

I tjänsten förväntas du koordinera samtliga dessa tillfällen samt vara på plats när verksamheten genomförs.

Vi letar dig som…
•
•
•
•
•
•
•

Är student på en naturvetenskaplig eller teknisk universitetsutbildning, gärna inom kemi.
Har god labb- och kemikalievana.
Är ansvarstagande, positiv och stöttande.
Är noggrann, organiserad och självständigt kunna driva arbetet framåt.
Har förmåga och intresse för att samarbeta och kommunicera med andra människor.
Kan kommunicera Unga Forskares syfte och verksamhet.
Är flexibel och på ett lugnt sätt kunna reda ut oförutsedda händelser.

Det är meriterande om tidigare haft ledaruppdrag. Det är positivt, men inget krav, om du har kunskap om våra
sommarforskarskolor och/eller om Unga Forskare.
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.

Villkor
Visstidsanställning. Arbetstiden omfattar de tre veckor sommarforskarskolorna pågår under sommaren samt
sammanlagt 2–3 veckor förberedelsearbete under hela våren samt efterarbete, dvs totalt 5–6 veckor. Några dagar
innan varje uppstart av en sommarforskarskola bör du kunna vara på plats i labbet för förberedelser.
Koordinatorns förberedelsearbete är i huvudsak förlagt i Stockholm, arbetet under sommarforskarskolorna och vissa
möten är förlagt till Stockholm och Göteborg. Den 24–26 februari har vi en obligatorisk uppstartshelg på Unga
Forskares Kansli i Stockholm. Arbetsort är Stockholm eller Göteborg och resebidrag upp till 2000 kr för arbete med
sommarforskarskolorna på annan ort än överenskommen arbetsort erbjuds.
Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev utan bild samt utdrag ur Ladok på avklarade kurser till
maria.osterlund@ungaforskare.se senast den 11 december 2022. Ange referens KOORD23 i ämnesraden. Urval
sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kollektivtal för arbetsplatsen finns.

Om du blir erbjuden tjänsten behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret, blir du kallad kan det vara
bra att beställa så det finns redo. Detta ska vara oöppnat och beställs från polismyndigheten
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/. De har ca 14 dagars
handläggningstid.
Vid frågor om tjänsten eller sommarforskarskolan kontakta Maria Österlund, Projektledare,
maria.osterlund@ungaforskare.se
Läs vår integritetspolicy för hur vi hanterar dina personuppgifter.
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 26 år
förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades
1977, består av över 40 medlemsföreningar som organiserar 8 000 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort
antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och
utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se

