Rymdresan 2018
Projektledare, uppdragsbeskrivning
Astronomisk Ungdom arrangerar årligen sällskapsresor med rymdanknytning för ungdomar mellan
16 och 25 år. Som projektledare för en Rymdresa har du själv möjlighet att utforma resans mål och
program. Att projektleda en Rymdresa ger dig möjligheten att utvecklas som ledare och skaffa nya
internationella upplevelser och erfarenheter, samtidigt som du får chansen att möta och inspirera
en grupp ungdomar i deras rymdintresse.
Vill du projektleda en Rymdresa? Just nu söker Astronomisk Ungdom projektledare för Rymdresan
sommaren 2018. Vill du besöka CERN och ESO, eller kanske ta en tur vid jätteteleskopen på La
Palma tillsammans med entusiastiska, rymdintresserade ungdomar? I din ansökan vill vi att du
berättar lite om dig själv, din resvana och dina tidigare ledarskapserfarenheter. Varför skulle just
du passa som reseledare för nästa Rymdresa? Nämn också tilltänkta resmål och eventuella planer
du har redan nu. Kom ihåg att resan riktar sig till ungdomar och du ska tänka på det när du lägger
kostnadsförslag för deltagarna.
Som reseledare ansvarar du för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hela programmet, och logistik under hela resan
bokning av hotell och flyg-/tåg-/bussbiljetter
planering av aktiviteter, sevärdheter och studiebesök på plats
alla deltagares välmående och trygghet på plats under programmet
arbetsledning av eventuella extra ledare
att planera samtliga måltider
att resans deltagare täcks av en heltäckande reseförsäkring
anmälan, marknadsföring och informationsutskick
en heltäckande budget och efterföljande ekonomisk redovisning
representera förbundet internationellt

Uppdraget är ideellt och du innehar ett stort ansvar för samtliga deltagare under hela resan, samt
är ansvarig för hela programmets utformning. Som projektledare får du hela eller delar av resan
bekostad av projektet, beroende på resans kostnad.
Som projektledare för en Rymdresa ska du:
•
•
•

vara minst 21 år fyllda för resor till USA, och minst 20 år fyllda för övriga resor
ha goda språkkunskaper i åtminstone engelska
vara självständig, flexibel, ansvarstagande, positiv och omhändertagande
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•
•
•
•
•

kunna kommunicera förbundets syfte, verksamhet och policy
ha god social kommunikationsförmåga och förståelse för andra kulturer
vara noggrann, strukturerad och uppvisa ett genomgående gott omdöme
vara ekonomiskt medveten
ha god stresstålighet och förmåga att hantera stressituationer

Resvana, goda ledaregenskaper samt körkort anses meriterande.
Skicka din ansökan till kansli@astronomiskungdom.se senast 1:a oktober!

