
Ledig tjänst: Verksamhetsutvecklare
Astronomisk Ungdom 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 Malmö i
söder till Kiruna i norr. Nu har du chansen att bli vår nya verksamhetsutvecklare!

I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du ansvara för förbundets nationella verksamheter.
Detta innebär att du har ett övergripande ansvar för större projekt som förbundet anordnar
årligen. Du kommer fungera som spindeln i nätet och ha möjlighet att utveckla dina egna,
spännande projekt, såväl som att stötta AU:s nuvarande verksamheter samt samarbeta med
Sveriges största rymdaktörer. Som person tror vi att du är självsäker, flexibel, samarbetsvillig, gillar
att kommunicera samt är en lagspelare.

Som verksamhetsutvecklare har du huvudansvar för bland andra följande verksamheter, inklusive
att skicka in ansökningarna och redovisningarna för bidragen som finansierar dem::

★ Rymdforskarskolan
Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola för rymdintresserade där vi ger dem en
introduktion till rymdbranschen och forskarkarriär genom ett 10 dagar långt program fyllt av
föreläsningar, laborationer, studiebesök, projektarbete och sociala aktiviteter. Stort fokus ligger på
att inspirera eleverna till att fortsätta med eftergymnasiala studier inom ingenjörskonst och
naturvetenskap.

★ Astronomiolympiaden
Den svenska Astronomiolympiaden är en tävling i astronomi och astrofysik för gymnasieelever,
som syftar till att väcka gymnasieelevers intresse för ämnet, samt att vara uttagningstävling till den
Internationella Olympiaden i Astronomi och Astrofysik (IOAA). Inga förkunskaper i astronomi eller
astrofysik krävs för vara med i uttagningen.

★ CanSat
Detta projekt riktar sig till lärare och elever på högstadiet eller gymnasiet som vill fördjupa sig
inom elektronik och programmering. Detta görs mot en bakgrund av en Europeisk CanSat-tävling
där lag av ungdomar från olika länder tävlar med egentillverkade “satelliter” i 33cl-burksformat.

★ Entreprenörskap i skolan med rymdtema

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



Vi vill bredda bilden av vad man kan göra med en naturvetenskaplig utbildning och visa att det är
möjligt att skapa egna företag med inriktning på rymden och rymdteknik. Rymdteknik appliceras
idag på flera samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga applikationer är navigering,
kommunikation, klimatforskning, skogsbruk, slutna kretslopp, satellitbilder vid naturkatastrofer,
med mera.

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
● har erfarenhet av att leda större projekt

Du rapporterar direkt till vår generalsekreterare och kommer ha din arbetsplats på Astronomisk
Ungdoms kansli i gamla observatoriet i Stockholm. Anställningsgraden är 100% och inleds med
ett års tidsbegränsad anställning, med möjlighet till förlängning. Arbetstid förlagd till helger och
kvällar förekommer då du har en del kontakt med unga ideellt aktiva som bara är tillgängliga då.

Tjänsten tillsätts löpande. Ansök genom att skicka in ditt CV, personliga brev samt
minst en referens till rekrytering@au.se senast 12 juni.

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? Vad är dina planer för framtiden?
Berätta också lite om vem du är!

Frågor om tjänsten? Kontakta kansli@au.se
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