
   
 
 

VICE PROJEKTLEDARE SIYSS 2023 
Stockholm International Youth Science Seminar är med sin koppling till Nobelveckan ett av världens 
finaste vetenskapsprogram för unga. Nu söker vi dig som vill anta utmaningen som Vice Projektledare 
2023. Vice Projektledare är för dig som vill lära dig mer om ledarskap och projektledning. 
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 och rundabordssamtalet, där deltagarna där 
deltagarna presenterar och inspirerar gymnasieungdomar genom sina forskningsprojekt och intressanta samtal. 

SIYSS arrangeras av en ideell projektgrupp inom Unga Forskare som ansvarar för att planera och genomföra 
veckoprogrammet för de internationella deltagarna. Som Vice projektledare stöttar du Projektledaren i den 
övergripande planeringen, genomförandet och måluppfyllelsen av projektet. Utöver detta ingår ett visst ansvar för 
budgetuppföljning. SIYSS är ett komplext projekt med många parallella processer och arbetsområden. Som Vice 
Projektledare får du lära dig mer om projektledning och ledarskap, kanske är du intresserad av att söka 
Projektledarrollen nästa år. Vi befinner oss just nu i en positiv utveckling – var med oss på den resan och få en bra 
merit inför framtida jobb! Uppdraget sträcker sig från tillträdet till och med mars 2024. 

Självklart erbjuder vi dig kontinuerligt stöd, handledning och vid behov utbildning för att du ska kunna genomföra 
ditt uppdrag på bästa sätt. Du har alltid möjlighet att vända dig till kansliets personal för att bolla en idé eller få 
stöd och hjälp. 

I uppdraget ingår… 

- att jobba nära och stötta projektledaren i ansvaret för den övergripande planeringen, genomförandet och 
måluppfyllnaden i projektet.  

- ansvar för utvärdering och dokumentation.  
- visst löpande ansvar för budgetuppföljning. 
- att arbeta med och löpande följa upp måluppfyllelsen i projektet 
- att tillsammans med projektledaren, säkerställa att arbetsgruppen och SIYSS arbetar i samklang med 

övriga projekt och verksamheter i enlighet med våra övergripande, långsiktiga mål 
- representera SIYSS internt och externt 

Kravprofil 

- vara strukturerad och noggrann som person. 
- du ska ha god kommunikativ- och samarbetsförmåga 
- du ska kunna prioritera bland idéer och arbetsuppgifter  
- du ska kunna växla perspektiv mellan ett övergripande helhetstänk och detaljfokus 
- du ska vara lösningsorienterad 
- du ska vara strukturerad och noggrann 
- kommunicera flytande på engelska och svenska, i tal och skrift 

Det är positivt, men inget krav, om du har tidigare erfarenhet av SIYSS och/eller Unga Forskare samt om du har 
erfarenhet av projektledning. 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. 
Uppdraget har tillträde i januari och löper fram till att SIYSS 2023 är avslutat (mars 2024). 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 maria.osterlund@ungaforskare.se 
senast 30 november 2022. Ange referens SIYSSVPL23 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 

Unga Forskare är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 8 000 unga som gillar 
naturvetenskap, teknik och matematik. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar 
ungdomar. Våra verksamheter drivs av unga, för unga.   

 


