tisdag den 11 augusti 2015

PROJEKTSAMORDNARE
GNISTAN
Vår verksamhet Gnistan - Unga idéer om energi syftar till att ge unga
människor förutsättningar att utveckla sitt intresse inom
naturvetenskap och teknik. Det är ett samarbetsprojekt mellan
Vattenfall, Föreningen Svenska Science Centers och Förbundet Unga
Forskare. Inom Gnistan arbetar högstadieungdomar med att lösa
utmaningen ”År 2025 lever vi hållbart, hur?” och presenterar sina
framtidsidéer för en jury och publik på ett Science Center på sin ort.
Gnistan genomförs varje termin på två-fyra orter i Sverige.
Vår projektutvecklare kommer att gå ner till halvtid i höst och nu
söker vi dig som vill jobba 50 % tillsammans med henne. Du är med i
projektplaneringar, deltar i lärarinformationsträffar, visions- och
friktionsdagar med de deltagande klasserna, är med och rekryterar,
stöttar och samordnar mentorer, arbetar med kommunikation och
sociala medier, genomför och sammanställer utvärderingar m.m. Du
får också chans att bygga ett eget nätverk genom kontakter med våra
olika samarbetspartners. Arbetet utgår från vårt kansli, Lilla
Frescativägen 4C i Stockholm. Visst resande ingår i tjänsten.
Det här är ett perfekt jobb för dig som vill vara med och ta ansvar för
alla delar i ett projekt, gillar naturvetenskap och teknik och vill jobba
med unga! Du får stöttning och arbetsledning från projektutvecklaren
och generalsekreteraren. Som person behöver du vara strukturerad,
självständig, duktig på att kommunicera i tal och skrift och ha lätt för
att samarbeta med andra människor. Tidigare erfarenhet av att arbeta
i projekt och tidigare erfarenhet från Unga Forskare och/eller Gnistan
är meriterande men inget krav.
Tillträde kring 1 sep 2015. Visstidsanställning 50 % t o m 18 januari
2016 med goda chanser till förlängning. Flexibla arbetstider.
Friskvård. Kollektivavtal finns. Ansök genom att skicka CV och
personligt brev till rekrytering@ungaforskare.org senast 20 augusti
men rekrytering sker löpande. För frågor om tjänsten
kontakta tove.ladberg@ungaforskare.org
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Gnistan på www.ungaforskare.org/gnistan och
på Facebook.
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