
 

 

Var med och arrangera Stockholm 
International Science Seminar (SIYSS) 
 

Vi söker nu en ny arrangörsgrupp för SIYSS 2023. Ta chansen att utvecklas 
inom projektledning, kommunikation och eventplanering samt få möjlighet att 
utöka ditt internationella kontaktnät.  

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 
plattformar som utvecklar, 
inspirerar och förenar 
ungdomar med dessa 
intressen i Sverige. En av 
dessa plattformar är vår 
verksamhet SIYSS. 

SIYSS har funnits sedan 
1976 och är ett event som 
hålls i Stockholm varje år 
från 4 december till 11 
december. SIYSS är ett event där 25 av världens mest framstående unga forskare kommer till 
Stockholm under en vecka för att presentera sin forskning för gymnasieungdomar över hela 
världen. Denna presentation spelas in och sänds över hela världen. Utöver detta så får 
deltagarna även gå på studiebesök och uppleva Stockholm. Höjdpunkten på veckan är alla 
Nobelfestligheter som deltagarna får gå på.  

Som del av arrangörsgruppen för SIYSS så kommer du jobba med mer inriktning på 
antingen seminariet eller SIYSS veckan. Du får utvecklas och får erfarenhet av att arbeta 
med ett stort och komplext projekt, både självständigt och tillsammans med andra. Du får 
erfarenhet av alla projektfaser, från planering till genomförande och utvärdering. Du får 
kontinuerligt, personligt stöd och handledning i ditt uppdrag av projektledaren och Unga 
Forskares kansli. Att ha haft ett ideellt uppdrag hos oss är mycket meriterande inför 
arbetslivet. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som 
eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Vi arbetar aktivt med frågor som rör likabehandling och 
ett hållbart engagemang.  

Du förväntas närvara på utlysta möten och utöver det arbetar du självständigt 1–5 
timmar/vecka. Uppdraget är ideellt, men vi ersätter alla omkostnader som resor och mat. 

Uppdraget sträcker sig från rekryteringstillfället till och med mars 2024. 

 
 
 
 



 

Vi söker personer till följande poster 

Veckogruppen 
• Veckoansvarig: Som eventansvarig så jobbar du med projektledaren med schemat under 

veckan samt leder gruppen framåt. Du är även ansvarig under själva SIYSS veckan där du 
bland annat leder gruppen under de olika aktiviteterna. Denna roll passar dig som är 
stresstålig, strukturerad i ditt arbete samt är en problemlösare.  

• Eventkoordinator för mat och dryck: I rollen som eventkoordinator för mat och 
dryck så arbetar du tillsammans med eventansvarig  och eventkoordinator i logistik 
med att planera och genomföra SIYSS veckans aktiviteter. Du ansvarar specifikt för 
detaljplaneringen och utförandet av event innehållande måltidsplanering och 
sociala evenemang under SIYSS-veckan.  

• Eventkoordinator för logistik: I rollen som eventkoordinator för mat och dryck så 
arbetar du tillsammans med eventansvarig  och eventkoordinator i logistik med att 
planera och genomföra SIYSS veckans aktiviteter. Du ansvarar specifikt för den 
logistisk, detaljplanering och genomförande av evenemang med partners och andra 
organisationer med vetenskapliga och lärande inslag under SIYSS-veckan. 

Seminariegruppen 
• Seminarieansvarig: Som ansvarig för SIYSS seminariet så planerar du och gruppen 

tillsammans med projektledare och anställda, alla aktiviteter som sker under själva SIYSS 
seminariet inklusive eventuell sändning. Vi ser att du har erfarenhet från stora event, är 
strukturerad och är en problemlösare. Du får praktisk ledarskapserfarenhet och erfarenhet 
av eventplanering i detta uppdrag.  

• Seminariekoordinator (2 poster): Dina uppgifter som seminariekoordinator är att 
tillsammans med seminarieansvarige planera aktiviteter under och i direkt anslutning till 
SIYSS seminariet inom vissa förutbestämda gränser. En stor del av rollen innebär att gå 
igenom deltagarnas material, ge feedback och få en förståelse för dem och deras projekt. 
Du har erfarenhet och ett intresse av forskning.  

• Internationell koordinator: Som internationell koordinator så ansvarar du för kontakten 
med de internationella deltagarna. Du arbetar nära och kommunicerar mycket med de 
andra i seminarigruppen samt de andra grupperna och projektledaren. Du ska vara 
kommunikativ och en lagspelare. Goda kunskaper i engelska är ett krav i denna tjänst 
då det innefattar mycket kommunikation med internationella deltagare.  

Skolkontakt: I gruppen finns även ansvaret för kontakt med skolor, skriva utskick och 
information kring seminariet på både svenska och engelska. Detta tilldelas enligt 
överenskommelse.  

Kommunikationsgruppen 
• Kommunikationsansvarig: Vi söker dig som ska leda kommunikationsgruppen. Du 

utvecklar och hittar nya strategier och kanaler för att nå ut till vår målgrupp av 
gymnasieelever och lärare. Du bör ha god social förmåga och erfarenhet av eller 
utbildning inom strategisk kommunikation. Projekt- och ledarerfarenhet är meriterande 

• Dokumentationsansvarig: Vi söker dig som har ett intresse för foto och film som vill arbeta 
med att dokumentera möteshelger, marknadsföringsevent, SIYSS veckan och seminariet 
för sociala medier. Du bör ha god kommunikativ förmåga i tal och skrift och vara utåtriktad 
och tycka om fotografering samt videoinspelning och kontakter med människor. 

• Grafiskt ansvarig: Som grafiskt ansvarig så ska du ta fram SIYSS grafiska material till 
inlägg på sociala medier, eventuell katalog, affischer m.m. Du kommer arbeta utifrån 
den nuvarande grafiska profilen som SIYSS har. Du bör ha kunskaper inom InDesign 
och andra Adobe Creative Cloud program. 

 
 



 

Ansökan 
Ansök genom att skicka in ditt CV (utan bild) och ett personligt brev där du motiverar varför du 
passar till den eller de poster du söker, till maria.osterlund@ungaforskare.se Märk mejlet med 
”SIYSS23”. Sista ansökningsdag är den  december 8 januari men rekryteringar sker löpande så 
vänta inte med att skicka in din ansökan!  

 
Frågor? Mejla Maria Österlund, Unga Forskares kansli på maria.osterlund@ungaforskare.se. 

 

Unga Forskare 
Unga Forskare 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 

 
För mer information om SIYSS se www.ungaforskare.se/siyss 

 

 


