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EXTRAJOBB: MENTOR 
Unga Forskare är en ungdomsorganisation har lång erfarenhet av att skapa 
engagemang inom naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige. 

Verksamheten Gnistan- Unga idéer om energi riktar sig till högstadiet och har som 
syfte att väcka intresset för naturvetenskap och teknik bland unga och erbjuda dem 
möjlighet att engagera sig i samhällsutvecklingen. Vi erbjuder både lärare och 
elever en möjlighet att möta de utmaningar som samhället står inför och ett tillfälle 
att presentera sina framtidsvisioner i ett sammanhang där personer som arbetar med 
dessa frågor lyssnar. Utmaningen som eleverna jobbar med lyder: Designa er 
energismarta framtid! Tema återbruk.  

Nu söker vi mentorer som vill vara med och inspirera högstadieungdomar i vårens 
omgång. Som mentor finns du till för Gnistan - och i första hand eleverna - på de 
sätt som behövs. Uppdraget kräver att du har förmåga att snabbt få kontakt med 
människor i alla åldrar, är pedagogisk och kan relatera till hur tonåringar tänker. 
Du ser lösningar där andra ser problem och är uppmärksam och närvarande i 
stunden. Självklart tycker du att naturvetenskap och teknik är kul!  

Uppdraget innebär att: 
• Göra skolbesök där du inspirerar och hjälper högstadieelever med deras 

grupparbete med en framtidsutmaning om energi och hållbarhet 
• Medverka vid projektträffar där du bland annat deltar i workshops med 

eleverna och stöttar dem i samband med deras presentationer 
• Svara på frågor från elever via mail eller på annat sätt under projekttiden 
• Medverkar i marknadsföring av projektet 

 
Vi erbjuder: 

• En möjlighet att utvecklas inom ledarskap  
• Sociala nätverk kopplade till våra samarbetspartners 
• Stöd och handledning under hela uppdraget 
• Arvode 

 
Under hösten 2016 genomförs Gnistan i Stockholm, Trollhättan och Luleå. 
Uppdraget går väl ihop med studier eller annan sysselsättning. Räkna med att 
uppdraget tar i genomsnitt cirka 4 h i veckan under en tioveckorsperiod. Du får 
gärna vara mellan 19-26 år eftersom vi jobbar ”unga för unga”. Vi fäster stor vikt 
vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar 
mångfald ur alla aspekter. Erfarenhet av inkluderingsarbete är meriterande. 
Maila ditt cv (utan bild) och ett personligt brev med motivering till varför du vill ha 
tjänsten som mentor och varför den passar just dig till 
rekrytering@ungaforskare.org senast 9 juni. Ansökningar tas emot löpande. Om du 
har frågor kontakta Paula Langöe på paula.langoe@ungaforskare.org.  
 
Gnistan – Unga idéer om energi är ett samarbete mellan Förbundet Unga Forskare, 
Vattenfall och Svenska Science Centers. Mer info finns på vår hemsida 
www.ungaforskare.org/gnistan och på Facebook 
facebook.com/GnistanUngaideeromenergi. 
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