Ledig tjänst: Kursledare för
lärarfortbildningar för CanSat
Gillar du att inspirera? Tycker du att skolelever borde få lära sig mer om rymden i
skolan? Vill du få möjligheten att arbeta med European Space Agency, Rymdstyrelsen
och andra tunga rymdaktörer i Sverige? Se hit!
Vi söker just nu kursledare till fortbildningskursen CanSat Sverige. Tjänsten innebär att du kommer
att leda en fortbildning inom rymdteknik och rymdfysik. Fortbildningen är främst riktad till lärare
men kan också komma att hållas för gymnasieelever.
Du kommer att jobba i en grupp där ni hjälps åt med att hålla i fortbildningarna. Innan första
arbetstillfället så kommer du att gå en obligatorisk kurs i hur du lär ut programmet. Programmet
har utvecklats av Astronomisk Ungdom och målet är att lärare ska få kunskaper inom
programmering, elektronik, rymdteknik och fysik. Du som kursledare bör därför ha översiktlig
kunskap om ovan nämnda områden.
Tjänsten är timavlönad och du kommer att få lön för fortbildningstillfällena. Det kommer att vara
ca 2 fortbildningar på hösten, där fortbildningarna sker dagtid under en vardag eller helgdag.
Vi letar efter dig som:
●
●
●

Duktig på samarbete och att jobba i grupp
Duktig på att förklara och lära ut
Ha tagit studenten från gymnasiet

Kunskapskrav:
●
●
●

Grundläggande kunskaper inom programmering
Grundläggande kunskaper inom elektronik
Översiktlig kunskap inom rymdteknik och rymdfysik

Det är meriterande om du har:
●

Tidigare pedagogiska erfarenheter

Ansök genom att skicka in ditt cv, personliga brev samt minst två referenser till cansat@au.se. Vi
söker mer än en person och tjänsterna tillsätts löpande.
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 och
vad du gillar att göra på fritiden! Frågor? Kontakta cansat@au.se

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

