
Förbundet Unga Forskare söker en Distrikts- och medlemsstödsutvecklare 
(Vikariat) 
 
Förbundet Unga Forskare samlar 14 000 ungdomar med intresse för naturvetenskap och teknik i 86 föreningar 
över hela landet. Förbundet har också nationella verksamheter som våra ideella projektledare ansvarar för. Vårt 
syfte är att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vårt 
motto är ’’unga för unga’’. Läs mer på www.ungaforskare.org 
 
Förbundet Unga Forskare söker nu en vikarie för vår Distrikts- och medlemsstödsutvecklare vars uppgift bl a är att 
samordna förbundets utbildningar. 
 
Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår bl a att ta kontakt med och boka in föreläsare, ansvara för budget, boka kurslokaler och 
resor samt att ta fram informationsmaterial. Rollen innebär en central funktion i förbundet med inblick i våra 
verksamheters processer med många kontakter internt och externt. I tjänsten ingår också en viss tid till 
kansliarbete och stöd till ideellt aktiva. För rätt person finns stora möjligheter till personlig utveckling med nya 
nätverk. 
 
Profil- och kompetenskrav 
Du är nätverksskapande och förstår vikten av att vårda relationer 
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift 
Du har lätt för att dokumentera, rapportera och skapa strukturer 
Du är flexibel, prestigelös och trivs med att vara spindeln i nätet 
 
Det är även meriterande om du 
Har erfarenhet av ideella ungdomsorganisationer 
Är intresserad av naturvetenskap och teknik 
 
Vi erbjuder dig 
Ett roligt och inspirerande arbete i en kreativ miljö med möjligheter till friskvård och för verksamheten flexibla 
arbetstider. 
 
Villkor 
Tjänsten är ett vikariat på (100 %) för att täcka föräldraledighet dock längst till januari 2014 eller tills 
föräldraledig begär återträde. Individuell lönesättning. Arbetet utgår från Förbundet Unga Forskares kansli på Lilla 
Frescativägen i Stockholm. Kollektivavtal finns. 
 
Ansökan & tillträde 
Personligt brev och CV skickas till rekrytering@ungaforskare.org senast 2012-12-12. Endast ansökningar per e-post 
kommer att beaktas. För frågor eller mer information kontakta generalsekreterare Daniel Madhani 073-600 77 15. 
Facklig kontaktperson: Tove Ladberg 073-600 77 13. Tillträde omgående (efter överenskommelse), dock senast 
februari 2013. Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan idag! 


