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måndag den 24 november 2014 

VI SÖKER PROJEKTLEDARE TILL  
STOCKHOLM INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE SEMINAR 2015 

 
 
 
 
Förbundet Unga Forskare söker dig som vill anta utmaningen som projektledare för 
Stockholm International Youth Science Seminar 2015, en verksamhet som förbundet 
arrangerat i snart 40 år. Projektledaruppdraget är något för dig som vill utvecklas 
inom projektledning, samordning och ledarskap samt knyta internationella 
kontakter.  

Förbundet Unga Forskare arrangerar Stockholm International Youth Science Seminar 
(SIYSS), i Stockholm varje år under Nobelveckan.  Förbundet har arrangerat verksamheten 
sedan 1976 och den har under sina år blivit välrenommerad och internationellt erkänd. 
SIYSS är vida ansett som ett av de mest prestigefyllda vetenskapsprisen för ungdomar i 
världen. I verksamheten deltar 25 av världens bästa ungdomar utsedda av bl a 
vetenskapsråd och internationella tävlingar. Mer om Förbundet Unga Forskare och 
verksamheten SIYSS kan du läsa på: www.ungaforskare.org. 

Som projektledare arbetar du ideellt och har det övergripande ansvaret att rekrytera och 
leda en arbetsgrupp där ni tillsammans utför och utvecklar upplevelsen för de internationella 
deltagarna och seminariet för besökande ungdomar.  Till ditt uppdrag får du handledning 
med fokus på personlig utveckling, projektledning, ledarskap och andra för uppdraget 
relevanta kunskaper och färdigheter. Du får arbetsledning och stöd av förbundets 
generalsekreterare.  

Vi söker dig som arbetar orgniaserat, är en god kommunikatör (externt- och internt), 
ansvarstagande och har tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt. Du har erfarenhet eller 
intresse av att arbeta målstyrt samt för en långsiktig finansiering.  

Vill du veta mer detaljer om uppdraget kan du kontakta Daniel Madhani, 
daniel.madhani@ungaforskare.org eller årets projektledare Andréa Träger på 
SIYSS@ungaforskare.org 

Ansök genom att skicka personlig motivering/personligt brev till 
rekrytering@ungaforskare.org senast den 10 januari 2015.  

Vi ser fram emot att höra från dig!  
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