Projektledare – vinterläger 2016
Astronomisk Ungdom söker nu en projektledare till 2016 års vinterläger, Aurora Borealis Youth
Camp. Lägret riktar sig till medlemmar mellan 13 och 25 år och ska sträva efter att mätta
rymdintresse oavsett kunskapsnivå, samt vara en rolig social sammankomst med tema rymdfart
och rymdteknik.
Vad förväntas av dig?
Som projektledare kommer du att leda gruppen som planerar lägret. Mycket av planeringen
innan lägret kan ske via Skype, så det spelar ingen roll var i landet du bor. Däremot måste du
delta i själva lägret. Vinterlägret hålls förslagsvis i Kiruna i början av januari, innan vårterminens
start. Det förväntas:
•
•
•
•

Att du är glad och trevlig, och kan motivera din projektgrupp
Att du brinner för projektet, det vill säga att du har motivationen som krävs för uppdraget
Att du kan ta ansvar och gillar att lösa problem på ett kreativt sätt
Att du kan leda en projektgrupp på ett bra sätt

Du som projektledare måste vara över 18 år. Önskvärt är tidigare erfarenhet av projektledning,
och vi ser helst att du varit med på något av Astronomisk Ungdoms tidigare läger så att du vet
ungefär hur de brukar vara utformade. Som projektledare är det extra viktigt att du är social och
utåtriktad, då detta är grundläggande för att kunna leda projektgruppen på ett bra sätt.
Vad innebär uppdraget?
Du ansvarar själv för sammansättningen av en väl fungerande projektgrupp, med assistans från
förbundet om så önskas. Som projektledare planerar du projektet, leder projektgruppen och
delegerar arbetet. Som arrangörer av våra läger utformar projektgruppen ett program med
punkter av intresse för lägrets målgrupp, kontaktar föreläsare, bokar lokaler och planerar samtliga
måltider. Ni ansvarar för att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information, samt sköter all
marknadsföring. Projektgruppen ansvarar också för att en realistisk budget tas fram och söker
själva bidrag från sponsorer och stiftelser. Du som projektledare ansvarar dessutom för arbetet i
projektgruppen och för samtliga deltagares välmående och utveckling. Projektledaren är ytterst
ansvarig för samtliga deltagare under lägret.
Ansök nu!
Skicka en ansökan till kansli@astronomiskungdom.se med en kort presentation av dig själv samt en
motivering till varför du skulle passa bra för uppgiften. Vi vill ha din ansökan senast 20:e augusti.

