
Utlysning: Distriktsutvecklare
Astronomisk Ungdom, AU, är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset
för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige. Vi anordnar varje år ett flertal rymd-
och astronomiläger, events, tävlingar, åker på resor och observerar himlen
tillsammans. Vi har ca 50 medlemsföreningar och 5000 medlemmar runt om i Sverige -
från Skåne i söder till Kiruna i norr.

Nu har du chansen att bli vår nya distriktsutvecklare! I din roll kommer du vara ansvarig för
kontakten med våra distrikt och du kommer fungera som en länk mellan förbund, kansli,
föreningar och distrikt. Du kommer att stötta distrikten, kommunicera de events och
verksamheter som anordnas runt om i hela Sverige, genom våra sociala medier, samt vara till stöd
för distriktsstyrelser som vill bolla idéer.

Administration kring hemsidan och uppstart av nya distrikt såväl som verka för att alla distrikt ska
vara aktiva är ytterligare arbetsuppgifter som du kommer ha ansvar för. Varje år anordnas ett
antal roliga barn- och ungdomsläger som du kommer vara ansvarig för att de blir av. Möjligheten
finns också att fritt utveckla nya tävlingar, aktiviteter, utbildningar och konferenser för att våra
distrikt ska kunna verka så bra som möjligt. Förutom detta kommer du även vara delaktig i lite
större projekt som utgår från kansliet.

Projekt du kommer vara delaktig i:

★ Läxhjälp
AU anordnar läxhjälp för gymnasieungdomar som ska få stöd och hjälp från universitetsstudenter
inom samma områden.

★ Barn- och ungdomsverksamhet
AUs barn- och ungdomsverksamhet ska bli mer tillgänglig för fler runt om i landet. Därför kommer
du ansvarar för att läger och veckovis verksamhet för barn- och ungdomar hålls igång i distrikten
runt om i landet.

★ Studentverksamhet
För studenter runt om landet i anslutning till våra distrikt vill vi erbjuda gemensamma
konferenser, läger, kurser och möjlighet till extrajobb som läxhjälpare, lägerledare osv.

E-post: kansli@au.se
Telefon: 070-000 90 56



Som person tror vi att du är noggrann, tycker om att ta ansvar samt har förmågan att leda andra
personer. För att lyckas i din roll ser vi också att du har lätt för att kommunicera, samarbeta och
givetvis gillar du rymden! Välkommen till din nya tjänst på kansliet!

Vi söker dig som

● har avslutad gymnasieutbildning
● har förmågan att kommunicera väl i tal och skrift, på svenska såväl som engelska
● har god samarbetsförmåga
● är strukturerad och noggrann
● är en bra förebild och kan bidra med gott exempel
● tycker om att uppmuntra människor
● förmåga att se, lyfta och coacha unga ledare i deras uppdrag
● vill främja rymdintresserade ungas organisering!

Det är meriterande om du

● själv har en bakgrund inom ideellt föreningsliv
● har tidigare erfarenhet från en kommunikativ roll
● har tidigare erfarenhet från att arbeta med barn eller ungdomar

Arbetet utgår ifrån AUs kansli som ligger i gamla observatoriet i Observatorielunden i Stockholm.
Möjlighet till att jobba på distans finns. Uppdraget är avlönat och anställningsgraden är 100%.

Tjänsten tillsätts löpande. Ansök genom att skicka in ditt cv, personliga brev samt
minst två referenser till rekrytering@au.se.

Lite tips på saker du kan ha med i det personliga brevet: Varför söker du tjänsten? Varför ska just
du få den här tjänsten? Har du gjort något liknande innan? Berätta också lite om vem du är!
Frågor om tjänsten? Kontakta kansli@au.se


