Projektledare och projektgrupp – Space
Camp 2018
Astronomisk Ungdom söker nu projektledare och projektgrupp till 2018 års försommarläger för
barn – Space Camp 2018! Lägret riktar sig till barn på låg- och mellanstadiet och syftar till att vara
en rolig och lärorik sammankomst där yngre barn får chansen att lära sig mer om rymden, stilla
sin nyfikenhet kring naturvetenskap och teknik, ha kul tillsammans och träffa nya vänner. Datum
och plats bestäms av projektgruppen i samråd med Astronomisk Ungdoms kansli.
Vad förväntas av dig?
Projektledaren leder den projektgrupp 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 kunna delta i själva
lägret. Det förväntas av dig:
•
•
•
•
•

Att du är glad och trevlig och kan motivera andra i projektgruppen
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 andra på ett bra sätt, både under lägret och under arbetet inför lägret
Att du kan kommunicera förbundets syfte och representera Astronomisk Ungdom på ett
bra sätt, samt introducera barnen till Astronomisk Ungdoms gemenskap.

Du som projektledare bör vara över 18 år. Önskvärt är tidigare erfarenhet av arbete i projekt, och
vi ser helst att du varit med på något av Astronomisk Ungdoms tidigare läger eller andra
verksamheter så att du vet ungefär hur de brukar vara utformade. Som projektledare är det extra
viktigt att du är lyhörd och har goda ledaregenskaper, då detta är grundläggande för att kunna leda
projektgruppen på ett bra sätt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att arbeta med barn.
Vad innebär uppdraget?
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 och projektgruppen är ytterst
ansvarig för samtliga deltagare under lägret.
Ansök nu!
Skicka en ansökan till kansli@astronomiskungdom.se med ett kort personligt brev där du berättar
mer om dig själv, beskriver dina tidigare erfarenheter och idéer till projektet och motiverar varför
just du ska vara med i projektgruppen. Ange om du söker till projektledare eller projektgrupp (eller
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om det inte spelar någon roll). Vi vill ha din ansökan senast 15:e januari, men rekrytering kan ske
löpande så ansök så fort som möjligt.
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