
	 	 	

	

Driven och strukturerad verksamhetsutvecklare 
Unga Forskares vision är att nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i 
ungas liv. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar med dessa intressen i Sverige.  

En av dessa plattformar är vår verksamhet Utställningen Unga Forskare är Sveriges största och enda rikstäckande tävling 
för ungas gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik och har arrangerats årligen sedan 1963. Tävlingen 
är öppen för alla gymnasister men oftast deltar elever med sina gymnasiearbeten som görs i åk 3. Utställningen består av 
tre tävlingsnivåer; en första digital uttagning som följs av tiotalet semifinaler runt om i Sverige i februari-mars, där 
ungdomar ställer ut sina projekt i en monterutställning för allmänhet, skolklasser och jury. De bästa projekten kvalificeras 
till finalveckan i Stockholm i slutet av mars. På finalen tävlar ungdomarna om priser och stipendier till ett värde av över en 
halv miljon kronor.  

Utställningens syfte är att uppmuntra, förena och belöna ungdomar med intresse för naturvetenskap, teknik och 
matematik. Verksamheten är i en positiv utvecklingsfas med mål att tredubbla vårt deltagarantal under perioden 2017–
2019, öka vårt samarbete och integrering med skolan samt höja nivån på våra arrangemang. Vi söker dig som vill vara med 
oss på den resan, och som söker ett mycket varierat, utvecklande och roligt uppdrag! 

I rollen som verksamhetsutvecklare har du det övergripande ansvaret för projektets planering, genomförande och 
måluppfyllnad. Den största delen av det operativa genomförandet sköts av en ideell arrangörsgrupp om ca 15 ungdomar. 
En viktig del av ditt uppdrag är att stödja, handleda och avlasta dem i deras uppdrag. Som verksamhetsutvecklare är du 
också en viktig del i vårt team på Unga Forskares kansli.  

Arbetsuppgifter 

- Projektplanering, projektuppföljning, utvärdering och mätning 
- Budget och budgetuppföljning 
- Övergripande ansvar för finansiering, både befintliga och nya finansiärer, ansökningar samt rapportering  
- Avtal, kontakt och uppföljning med samarbetspartners  
- PR och mediaarbete 
- Stöd, handledning och avlastning för ideellt aktiva medlemmar inom projektledning, kommunikation och 

marknadsföring, finansiering och arrangemang 
- Övrig kansliadministration kan ingå 

Kvalifikationer 

- Dokumenterad erfarenhet av projektledning av större projekt med budgetansvar 
- Dokumenterad erfarenhet av att leda grupper 
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med externa partners 
- Dokumenterat mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift  
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet 

 
Utställningen Unga Forskare är ett stort och komplext projekt. Tjänsten ställer höga krav på förmåga att strukturera, 
planera och prioritera arbetsuppgifter samt att självständigt kunna ta initiativ och lösa problem. Du behöver också vara 
mycket duktig på att hantera ett stort antal parallella processer och frågor. I andra annonser kan detta vara en floskel – här 
är det inte det! 
 
Vi tror att du har lätt för att samarbeta med andra människor på olika nivåer. Resultatfokus och måluppfyllelse är viktigt 
för dig. Du känner dig hemma i utvecklingsarbete och strategiskt tänkande och kan växla mellan detta och operativa 
uppgifter. Du är lösningsorienterad och kan ta tillvara på nya möjligheter samt prioritera bland dessa. Att vara flexibel och 
beredd att hoppa in där det behövs är en självklarhet för dig. Prestigelös och lyhörd är ord som beskriver dig väl.  
 
Dessutom är det meriterande om du… 
 

- Har pedagogisk erfarenhet från t ex gymnasieskolan 
- Har tidigare erfarenhet av ideellt engagemang, arbete med ungdomar och/eller ideella sektorn 
- Har erfarenhet av PR, kommunikation, event och/eller finansiering 

 



	 	 	

	

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald ur alla 
aspekter. 

Villkor  

Föräldravikariat till och med 31 december 2018. Vi ser gärna tillträde i början av februari 2018. Sysselsättningsgrad 100 
procent. Visst helgarbete kan förekomma. 

Arbetet är förlagt till Unga Forskares kansli vid Frescati i Stockholm. Vi erbjuder en flexibel och trevlig arbetsplats med ett 
positivt och glatt team. Arbetsplatsen har kollektivavtal. 

Ansökan 

Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev (max 1 A4 och utan bild) till anna.hedlund@ungaforskare.org snarast, 
men allra senast den 31 oktober. Ange referens VIK18 i mailets ämnesrad samt i CV och personligt brev. Intervjuer sker 
löpande och vi kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.  

För frågor kontakta Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.org, 076-10 91 123 
 
Unga Forskare är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 8 000 unga som gillar naturvetenskap, teknik 
och matematik. Vi har ca 5 000 medlemmar i 40-talet föreningar. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, 
inspirerar och förenar ungdomar. Våra verksamheter drivs av unga, för unga. Mer information på www.ungaforskare.se 


