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Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika
sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin
nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest
spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda
och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Uppsala universitet söker studentfunktionärer, för timanställning i olika
aktiviteter.

SciFest (http://www.scifest.uu.se/): 7-9 mars 2019 arrangerar Uppsala universitet
vetenskapsfestivalen SciFest. Eventet syftar till att höja intresset för våra
vetenskapliga ämnen och - på lång sikt - få fler studenter till våra utbildningar.
Målgrupperna är skolelever, lärare och allmänheten. Vi behöver c:a 30-40 st
studenter som kan jobba med olika uppdrag. Till detta uppdrag söker vi studenter
från universitetets alla ämnesområden.

Arbetsuppgifter:
Hjälpa utställarna med deras utåtriktade aktiviteter (workshops), hjälpa till vid scenen,
ansvara för garderoben, ha koll på säkerheten, hjälpa till ”back-stage”, genomföra
utvärderingar, dela ut programblad, o.s.v. Till dessa uppdrag söker vi utåtriktade,
inspirerande och engagerade studenter, som vill vara förebilder och representera
Uppsala universitet inför besökarna.

Arbetstid: C:a 3 timmars arbete 6 mars, c:a 8-10 timmars arbete per dag 7-9 mars
2019. Du arbetar antingen alla dessa dagar eller delar av denna period. Ange vid
ansökan vilka dagar du har möjlighet att delta.

Universitetsdagen (http://www.uu.se/utbildning/kontakt/universitetsdagar/): 22 mars
2019 anordnar Uppsala universitet Universitetsdagen, vilket är ett event där
gymnasieelever i åk 3 bjuds in till att besöka Uppsala universitet. Dagen anordnas
parallellt på Uppsala universitets campus och vi söker funktionärer till den del som
äger rum i Universitetshuset samt på Ångströmlaboratoriet.

Arbetsuppgifter:
Det kommer finnas två olika funktionärsuppdrag, där ett uppdrag är att arbeta i en
monter på utbildningsmässan i Universitetshuset och representera sitt program och
det andra uppdraget är att följa en grupp med 15-20 elever och vara deras guide
under eftermiddagens program på Ångströmlaboratoriet. Vi söker ett 20-tal studenter
till varje uppdrag. Båda dessa uppgifter kräver att du är programstudent inom teknik
eller naturvetenskap, samt vill inspirera elever att läsa teknik eller naturvetenskap vid
Uppsala universitet.

Arbetstid: C:a 4 timmar mellan kl. 10:30 och kl. 15:00 den 22 mars 2019. Ange vid
ansökan om du vill vara med hela dagen eller endast på ett uppdrag.

Teknikåttan (www.teknikattan.se): 11 april 2019 arrangerar Uppsala universitet
Teknikåttans regiontävling för Uppsalaregionen. Teknikåttan är en nationell tävling,
som drivs av 13 svenska lärosäten, inom teknik, naturvetenskap och matematik, för
elever i åk 8. Vinnarna från respektive lärosätes regionfinal möts i en riksfinal. Till
regiontävlingen söker vi c:a 10 st studenter.

Arbetsuppgifter:
Praktiskt arbete kring tävlingens uppgifter, exempelvis dela ut svarsformulär, samla in
svar, dela ut rekvisita, hjälpa till under lunchen, vara frågeledare under tävlingen, etc.

Arbetstid: C:a 4 h (förmiddag) eller 8 h den 11 april 2019. Ange vid ansökan vilka
tider du har möjlighet att delta.
Kvalifikationskrav: Du är aktiv student vid Uppsala universitet.
Önskvärt/meriterande: Det är meriterande om du tidigare har jobbat med någon av
ovanstående aktiviteter. På grund av aktiviteternas unga målgrupp är det önskvärt att
kunna förstå, och göra sig förstådd, på svenska.
Urval och besked sker löpande.
Lön: fast timersättning 120 kr/h mot antalet faktiskt arbetade timmar.

Kontaktpersoner:
Frågor om SciFest: Katarina Garpenstrand, 070-167 94 73,
katarina.garpenstrand@uadm.uu.se

Frågor om Teknikåttan: Karin Thellenberg, 072-9999141,
karin.thellenberg@uadm.uu.se

Frågor om Universitetsdagen: Elin Eriksson 070-4250018, elin.eriksson@uadm.uu.se

Övriga frågor skickas till Maja Garde Lindholm, 070-1679275,
maja.garde.lindholm@uadm.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald
tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika
födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Fast lön
Tillträde: efter överenskommelse.
Anställningsform: Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Anställningens omfattning: 1-20 timmar
Upplysningar om anställningen lämnas av
Maja Garde Lindholm, 070-1679275, maja.garde.lindholm@uadm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2019, UFV-PA 2019/229.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart
emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Kansliet för teknik och naturvetenskap
Anställningsform: Deltid , Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Lön: Fast Lön
Antal lediga befattningar: 40
Sysselsättningsgrad: 1-20 timmar
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2019/229
Sista dag för ansökan: 2019-02-10
Logga in och sök jobbet

