onsdag den 25 maj 2016

UNGA FORSKARE
SÖKER IDEELL
REVISOR
Förbundet Unga Forskare är ett ideellt ungdomsförbund som finns för att utveckla ungas
intresse för naturvetenskap och teknik. Vi engagerar tusentals ungdomar med stipendier,
vetenskapliga tävlingar och internationella utbyten. Årligen arrangeras den bland annat den
nationella tävlingen Utställningen Unga Forskare och det internationella Stockholm
International Youth Science Seminar. Nu söker Förbundet dig som är intresserad av att vara
en del av Unga Forskare och driva Förbundet framåt.

Uppdragsbeskrivning
Förbundet Unga Forskare söker nu ideell revisor till organisationen. Uppdraget omfattar ett
verksamhetsår och innebär att man sköter medlemsrevisionen, är delaktig i underlaget till
ansökan till MUCF och står för att underlaget håller vid eventuell granskning. Man ser till att
styrelsen håller de åtaganden som de lovat under Riksstämman. Det handlar om att se att
kansliet och styrelsen har liknande bild av var förbundet är på väg och vad som behöver
göras och bedöma eventuella risker framöver. Kunna möta problem med kreativa lösningar
och arbeta för ett blomstrande Förbund tillsammans med kansliet samt styrelsen är viktiga
delar i arbetet som ideell revisor. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett
inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Huvudsakliga ansvarsområden
Vi ser gärna att du som söker:







Har tidigare erfarenhet inom organisationen med god inblick i hur styrningen av
organisationen och dess verksamhet går till och ser ut samt vara uppdaterad på
vad som händer i förbundet
Kan prioritera vad som är relevant att påtala för styrelsen
Kan jobba självständigt och har ett gott omdöme
Kan finna kreativa lösningar på möjliga problem
Har integritet, och vågar stå för det som är rätt
Kan vara opartisk

Resor, mat samt nödvändiga utlägg täcks av Förbundet Unga Forskare.

Ansökan
Skicka personligt brev, om maximalt en a4-sida med minst 2 referenser, senaste den 17 juni
till valberedningen@ungaforskare.org. Rekrytering sker löpande. För frågor eller mer
information kontakta valberedare Jenny Sedhed på jenny.sedhed@ungaforskare.org.
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