
 

 

EXTRAJOBB/SOMMARJOBB: 
HANDLEDARE OCH KOORDINATOR DIGITAL 

LOVSKOLA INOM CYBERSÄKERHET 

Ta chansen och sök världens roligaste sommarjobb! Vi söker nu 2 handledare och 1 koordinator till Unga 
Forskares Digitala Höstlovsskola.  

Under höstlovsveckan håller Unga Forskare en digital lovskola. Lovskolan är en del av initiativet Cybersecurity Academy som 
drivs av Unga Forskare tillsammans med IBM, och en rad stora företag inom IT och teknikbranschen. Under lovskolan får 
högstadie- och gymnasieungdomar som är nyfikna på IT och säkerhet lära sig mer om ämnet – både praktiskt och teoretiskt 
– och får en uppfattning om hur en möjlig framtid inom IT- och teknikbranschen kan se ut.  

Kortfattat består veckan av föreläsningar med externa föreläsare och lektioner/workshops/grupparbeten som ni 
handledare leder. På vår hemsida kan du läsa mer om lovskolan och förra årets upplägg. 

Som handledare leder, stöttar och uppmuntrar du deltagarna för att de ska få ut så mycket som möjligt av lovskolan. Du får 
genom tjänsten erfarenhet av projektledning, samordning och utveckling av pedagogiskt material. I denna tjänst får du 
möjlighet att samarbeta med spännande aktörer och företag inom teknik och IT-branschen. Ni arbetar i ett team om två 
handledare samt en koordinator. I uppdragen ingår förutom handledning under självaste Höstlovsskolan, även gemensamt 
och individuellt planerings- och förberedelsearbete under sommaren där ni tar fram innehåll och uppgifter till lovskolan.  
I rollen som koordinator har du samma ansvar som ingår i uppdraget som handledare och utöver detta har du även särskilt 
ansvar för både intern och extern kommunikation och kontakt med exempelvis Unga Forskare och andra 
samarbetspartners till lovskolan.  
 
Ni arbetsleds av projektledare på Unga Forskares kansli. Placeringsorten för tjänsten är Stockholm. Arbetet kan ske på 
distans, men du förväntas delta i två dagars uppstartsmöte på Unga Forskares kansli i Stockholm 12 och 13 juni. 
 
Arbetet sker under följande datum och perioder: 

• V 24-27: Planering och framtagande av innehåll 

• V 41: Förberedelser inför lovskolans start, 2-3 dagar. Dessa datum är i viss mån flexibla. Hör gärna av dig vid 
frågor. 

• V 44: Höstlovsskolan genomförs heldagar 30 oktober – 3 november 2023 

• V 45: 2-3 dagars efterarbete 

• För koordinatorn tillkommer 2-4 timmars arbete i september och oktober för kontakt med partners och kansliet. 
 

Uppdraget som handledare 

- Självständigt planera och utveckla idéer, material, case och laborationer för lovskolan. Observera att vi har en del 
undervisningsmaterial i vår materialbank som ni kan ta del av och utveckla. 

- Göra scheman och planera lovkolan i detalj 
- Handleda och coacha deltagarna genom Zoom 
- Presentera, föreläsa och leda digitala lektioner samt leda deltagarna framåt både i grupparbeten och helgrupp 
- Inspirera och väcka nyfikenhet och glädje för IT och teknik bland ungdomar 
- Arbeta med överlämningar och annat efterarbete 

Kvalifikationer 

- Vara student på en teknisk universitetsutbildning 
- Ha goda kunskaper inom IT och cybersäkerhet.  
- Ha god kunskap och erfarenhet av att jobba i och administrera digitala verktyg 
- Pedagogisk erfarenhet av att leda ungdomar, gärna från klassrumsundervisning eller liknande verksamhet  
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift 

Tjänsten ställer krav på din förmåga att leda grupper och ta initiativ i sociala sammanhang. Du ska ha förmåga att 
strukturera, planera och prioritera bland arbetsuppgifter samt att självständigt kunna ta initiativ och lösa problem. Vi 

https://cybersecurityacademy.se/fritiden/lovskola-i-cybersakerhet/


tror att du har lätt för att samarbeta med andra människor på olika nivåer, såväl som att hålla tydlig kommunikation 
både internt och externt. Du har en förmåga att leda ungdomar i digitala klassrumssammanhang. Du är 
lösningsorienterad, kan se 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.  

Dessutom är det meriterande om du… 

- Tidigare haft ledaruppdrag i en ungdomsorganisation 
- Har utvecklat övningar eller liknande material för unga 
- Pedagogisk utbildning  
- Har erfarenhet från att organisera och hålla i digitala möten /föreläsningar via digitala mötesprogram 

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 som koordinator 

Du har samma uppgifter som ingår i uppdraget som handledare och utöver det särskilt ansvar för: 

- Koordinera och kommunicera med interna såväl som externa partners och ansvara för smidig och tydlig 
information, samarbete och koordinering 

- Ansvara särskilt (tillsammans med projektledare från Unga Forskare) för att arbetet går framåt, fördelas och att 
gott samarbete finns i teamet 

Förutom kvalifikationerna som beskrivs ovan för tjänsten som handledare är det meriterande om du… 

- Har erfarenhet från samordnande eller koordinerande roll 
 

Villkor (gäller både handledare och koordinator) 

Visstidsanställning. Arbetstiden omfattar 4 veckor planerande arbete under sommaren, samt 1 veckas arbete under 
höstlovsskolan samt ca 4-6 dagar administrativt för- och efterarbete, dvs totalt ca 6 veckor. Koordinatorn ska utöver det 
finnas tillgänglig för kontakt med partners och kansliet 2-4 timmar/månad i september och oktober. 

Arbetsgivare är Unga Forskare som är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 7500 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.  

Kollektivtal för arbetsplatsen finns. Läs vår integritetspolicy för hur vi hanterar dina personuppgifter.  

Om du blir erbjuden tjänsten behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret, blir du kallad på intervju 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.  

 

Har du frågor om någon av tjänsterna? Tveka inte att höra av dig till:  

Judith Maiers, Projektledare 
judith.maiers@ungaforskare.se, 073 660 60 67 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan till judith.maiers@ungaforskare.se. Ansökan ska innehålla: 

• CV och personligt brev utan bild. 

• Ange referens HLS2023 i ämnesraden. 

• Om du söker tjänsten som handledare eller projektkoordinator.  

 

Sista ansökningsdag: 2 april. OBS! Rekrytering sker löpande och tjänsterna  
kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök nu! 
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