
SOMMARJOBB!
KOORDINATOR PÅ ASTRAZENECAS 
SOMMARFORSKARSKOLA
Vi söker en koordinator till AstraZenecas Sommarforskarskola. Dit kommer högstadie- och gymnasieungdomar för att 
experimentera och forska i riktiga labsalar, göra roliga studiebesök och inspireras till en möjlig framtid inom naturveten-
skap och teknik. Ungdomarnas nyfikenhet och upptäckarglädje står i centrum. Vi har handledare som inspirerar, coachar, 
leder och undervisar deltagarna. Du som koordinator är ansvarig för den löpande samordningen och arbetsledningen av 
de fem handledarna samt för kontakten till Unga Forskares kansli. 

Uppdraget

AstraZenecas Sommarforskarskola går i två omgångar; veckorna 25-26 i Stockholm, samt veckorna 32-33 i Göteborg. 
Du som koordinator fungerar som en länk mellan Unga Forskares kansli och handledarna. I uppdraget ingår koordiner-
ing av fem handledare på plats under Sommarforskarskolan. Det ingår även gemensamt och individuellt planerings- och 
förberedelsearbete under våren, samt utvärdering och annat efterarbete. Du ansvarar dessutom för planering av gemen-
samma aktiviteter och studiebesök för deltagarna, kemikalie- och materialhantering samt visst administrations- och 
mediearbete. 

Kravprofil

Du ska vara student på en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning, gärna inom kemi, på universitetsnivå. Du ska ha 
god lab- och kemikalievana. Du ska dessutom…
-vara ansvarstagande, positiv och stöttande
-vara noggrann och strukturerad
-flexibel och en problemlösare
-ha integritet och gott omdöme
-kunna kommunicera förbundets syfte och verksamhet
-ha mycket god förmåga och intresse för att samarbeta och kommunicera med andra människor
-på ett lugnt sätt kunna reda ut oförutsedda händelser

Det är meriterande om du tidigare haft ledaruppdrag i en ungdomsorganisation, samt om du har kunskap om AstraZen-
ecas Sommarforskarskola och/eller om Förbundet Unga Forskare.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning. Arbetstiden omfattar de fyra veckor Sommarforskarskolan pågår, samt 
sammanlagt ca två veckors förberedelsetid och efterarbete. Du arbetar i team tillsammans med handledarna 
och arbetsleds av Unga Forskares kansli. Fast lön motsvarande ca 120 kr/tim utgår. Att vara visstidsanställd 
hos oss innebär att upp till två arbetsdagar kan komma att avsättas för närbesläktade uppdrag inom andra de-
lar av Unga Forskare. Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev till rekrytering@ungaforskare.org senast 
25 januari. Ange referens AZKOORD15. Rekrytering sker löpande och tjänsterna 
kan tillsättas innan sista ansökningsdag. 
För frågor kontakta tove.ladberg@ungaforskare.org

Arbetsgivare är Förbundet Unga Forskare. Vi är en sammanslutning av föreningar och 
verksamheter. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vårt motto är “unga för 
unga”. Vårt syfte är att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturveten-
skap och teknik. 
Mer information på www.ungaforskare.org


