
SOMMARJOBB!
HANDLEDARE PÅ SCANIA 
SOMMARFORSKARSKOLA TEKNIK
Ta chansen nu till världens roligaste sommarjobb!

Vi söker 2 handledare till Scania Sommarforskarskola Teknik 2015. Dit kommer högstadieungdomar för att arbeta med 
ett fordonstekniskt projekt i moderna verkstäder och inspireras till en möjlig framtid inom naturvetenskap och teknik. 
Ungdomarnas nyfikenhet och upptäckarglädje står i centrum och du som handledare blir en förebild som inspirerar, 
coachar, leder och undervisar deltagarna. Du arbetar tätt i team tillsammans med din handledarkollega. 

Uppdraget

Sommarforskarskolan hålls 22 juni-1 juli på Mälardalens Tekniska Gymnasium i Södertälje, med två uppstartsdagar un-
der våren för eleverna. Programmet är utformat som en tävling mellan högstadieskolor som utser totalt fyra lag bestående 
av fem elever vardera. Sommarforskarskolan avslutas med en tävling där vinnarlag och vinnarskola koras. I uppdraget 
ingår att utforma det fordonstekniska projekt som lagen ska arbeta och tävla med, samt att coacha lagen genom proces-
sen. Handledarna ansvarar för två lag var. Det ingår även gemensamt och individuellt planerings- och förberedelsearbete 
under vintern/våren, materialinköp och annan logistik, samt utvärdering och visst administrativt arbete. 

Vem kan bli handledare?

Du ska vara student på en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå 
Du ska tycka om att inspirera och väcka nyfikenhet och glädje för naturvetenskap och teknik bland ungdomar
Du ska vara positiv, ansvarstagande och organiserad, ha god samarbets- och problemlösningsförmåga och kunna jobba 
självständigt
Det är meriterande om du tidigare haft ledaruppdrag i en ungdomsorganisation, samt om du har kunskap om Scania 
Sommarforskarskola Teknik och/eller om Förbundet Unga Forskare.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning. Arbetstiden omfattar de två veckor Scania Sommarforskarskola Teknik 
pågår, samt sammanlagt tre veckors förberedelsetid och efterarbete. Du arbetar i team tillsammans med den 
andra handledaren och arbetsleds av Unga Forskares kansli. Fast lön motsvarande ca 115 kr/tim utgår. Att 
vara visstidsanställd hos oss innebär att upp till två arbetsdagar kan komma att avsättas för närbesläktade up-
pdrag inom andra delar av Unga Forskare.

Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev till rekrytering@ungaforskare.org senast 25 januari. Ange ref-
erens Scania15. 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


