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tisdag den 17 februari 2015 

Är du sugen på ett meriterande uppdrag med 
internationell prägel och anknytning till 
Nobelveckan?  
 
Då är Stockholm International Youth Science Seminar 
någonting för dig!  
 
Stockholm International Youth Science Seminar är ett årligt 
återkommande evenemang där 25 av världens främsta unga forskare 
kommer till Stockholm under Nobelveckan i december. Under veckan 
väntar dem ett fullspäckat schema med inspirerande och exklusiva event. 
Vi söker nu dig som vill vara med och arrangera projektets 40-års 
jubileum - SIYSS 2015!  
 
Posterna som utlyses är följande:  
 
Ekonomiansvarig Lägger och följer budgeten samt ansvarar 
   för stipendieansökningar.  
   Ekonomiansvarige kommer även  
   tillsammans med kansliet utarbeta en 
   strategi för SIYSS finansiering  
   under ett långsiktigt perspektiv.  
Media-ansvarig Arbetar med marknadsföring av  
   SIYSS och är projektets ansikte ut 
   mot media. 
PR-ansvarig  Ansvarar för produktionen av  
   trycksaker och uppdateringar av  
   hemsidan/facebook. 
Veckoansvarig Samordnar arbetet nom event och 
   logistik, lägger tillsammans med  
   projektledare schema för, och  
   arbetsleder veckan. 
Matansvarig  Planerar var och vad vi äter.  
Eventansvarig Planerar mindre event och viktiga  
   detaljer som får alla att trivas under 
   veckan. 
Seminarieansvarig Är huvudansvarig för planeringen av 
   och arbetsledare under vårt  
   huvudevent - seminariet, och även 
   vissa andra av våra egna event  
   under veckan. 
Seminarieassistent Hjälper seminarieansvarig i arbetet    
(3st)  med eventen inom dennes  
   ansvarsområde.  
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Vi tror att du har någon form a erfarenhet från arbete i projektform 
och/eller tidigare ideella engagemang. Har du dessutom lätt för att 
ta egna initiativ och för att arbeta i grupp så är du sannolikt helt rätt 
för rollen!  
 
Arbetet innebär ca 1 möte i månaden med hela gruppen, med 
undantag för den sista månaden då möten kommer ligga tätare än 
så. Under själva SIYSS-veckan (3-11 december), får du räkna med 
att större delen av din tid går åt till SIYSS. Det är dock inte bara 
arbete - du kommer få chansen att ta del av många unika 
tillställningar, hur ofta får man exempelvis mingla med 
Nobelpristagare? Arbetet sker ideellt, du får inte betalt men det 
kommer inte heller kosta något. Bor du inte i Stockholm står SIYSS 
för dina resekostnader och för din övernattning.  
 
Ansök genom att maila CV och personligt brev där du beskriver 
varför du vill vara med i arrangörsgruppen, vad du kan tillföra, vilka 
poster du är intresserad av och varför till 
rekrytering@ungaforskare.org senast den 10 mars.  
OBS - vi rekryterar löpande och det är sannolikt att posterna tillsätts 
innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!  
 
Missa inte chansen att ta del av ett spännande, utmanande och 
unikt uppdrag!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto från den 10:e december då de besökte prisceremonin för 
Nobelpristagarna, Nobelbanketten och Nobel Night Cap. 


