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måndag den 30 maj 2016 

JUBILEUMSKOMMITTÉ 
Unga Forskare är en ungdomsorganisation som har lång erfarenhet av att skapa engagemang 
inom naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige. År 2017 firar vi 40 år som 
organisation! Detta vill vi uppmärksamma och söker nu personer som vill ingå i en ideell 
jubileumskommitté. 

Kommitténs uppdrag är att utforma, planera och anordna aktiviteter under jubileumsåret. En 
aktivitet som ingår är att upprätta och lansera ett alumninätverk för personer som tidigare 
varit engagerade i Unga Forskare. I övrigt är det bara fantasin som sätter gränserna! 

Kommitténs arbete ska utmynna i aktiviteter som står för följande värden:  

- En historisk tillbakablick 
- Högtidlighet & nostalgi 
- Underhållande inslag 
- PR-värde 
- Gemenskap 

Unga Forskares styrelse kommer att vara representerad med en person i kommittén och vi 
söker upp till ytterligare fyra personer.  

Det är önskvärt, men inte ett krav, att du har tidigare erfarenhet av en eller flera av följande 
punkter:  

- Projektledning 
- Planera och arrangera event 
- Planera och genomföra kampanjer  
- Arbete med marknadsföring och kommunikation 
- Tidigare erfarenhet av och kunskap om Unga Forskare 

Uppdraget är kreativt och fritt, och du får som medlem i kommittén chans att sätta din prägel 
på en milstolpe i Unga Forskares historia! Utöver det får du ett utökat kontaktnät samt stöd 
och handledning under hela uppdraget. Uppdraget är ideellt med ersättning för resor och 
andra nödvändiga utlägg. Det startar så snart som möjligt och sträcker sig över hela 2017. 
Hur mycket tid du ska lägga ner på uppdraget, och när, kan diskuteras.   

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som 
eftersträvar mångfald ur alla aspekter. 

Ansök genom att skicka personligt brev och cv (utan bild) till rekrytering@ungaforskare.org 
senast den 19 juni.  

För mer info om Unga Forskare se vår hemsida www.ungaforskare.org och vid frågor kontakta 
Anna Hedlund på anna.hedlund@ungaforskare.org 

 


