Ung Företagsamhet är en ideell organisation som jobbar för att främja entreprenörskap och företagsamhet i
det svenska skolsystemet. Genom våra läromedel för grundskolan och processutbildning UF-företagande ges
unga människor möjligheten att utveckla sin kreativitet, skaparglädje och tro på sig själv. Detta är
egenskaper som vi vet är en förutsättning för att lyckas som framtida arbetstagare, arbetsgivare eller
arbetsskapare. Ung Företagsamhet har idag tre läromedel för grundskolan, Vårt Samhälle, Se Möjligheterna, Min Framtid och
ekonomi samt processutbildningen UF-företagande för gymnasieungdomar som alla främjar entreprenörskap i skolan.
Utbildningen UF-företagande har funnits i Sverige 36 år och vänder sig till gymnasieungdomar som får möjligheten att driva ett
UF-företag under ett läsår på gymnasiet som är kopplat till en kurs på skolan.

Projektledare – Gymnasiet och Grundskolan
till Ung Företagsamhet i Östergötland
Vill du vara med att lyfta fram och utveckla entreprenörskap i skolan och samtidigt främja ungdomars
kreativitet och skaparglädje? Då är du välkommen till Ung Företagsamhet!
Som projektledare på Ung Företagsamhet har du huvudansvaret för utvecklingen av vår verksamhet på
länets gymnasieskolor. Du kommer i tätt samarbete med din kollega på Ung Företagsamhet att arrangera
både grund- och fortbildningar för lärare och skolledare. Du ingår dessutom i UF:s nationella team av
utbildare. Du agerar processtöd till skolledningen och sätter samman ansvarsfördelning och
handlingsplaner - på så sätt ansvarar du för att driva Ung Företagsamhet på gymnasieskolorna framåt. Du
bearbetar också nya skolkontakter på gymnasiet och grundskolan, där din uppgift är att ge stöd till både
elever och lärare. Tjänsten är tvådelad men med ett större fokus på gymnasieskolan. Självklart kommer du
också att delta vid övrig verksamhet inom Ung Företagsamhet, exempelvis mässor, kickoffer eller
seminarier.
Vi söker dig som har pedagogisk utbildning och erfarenhet av att arbeta som lärare. Du har kunskap om
skolans förutsättningar och styrdokument och kan arbeta utifrån uppsatta skolutvecklingsstrategier. Du har
god social kompetens och har lätt för att bemöta andra människor. Du är van vid att tala inför grupp och
har lätt för att entusiasmera andra. Du måste vara bekväm i kontakten med skolledning och kunna skapa
ett gott förtroende och goda relationer.
Vi värdesätter prestigelöshet och viljan att arbeta tillsammans som ett lag. Ett strukturerat arbetssätt är ett
måste eftersom vi har många bollar i luften samtidigt och arbetar i en miljö med högt tempo. Du har stort
intresse av att arbeta i skolan och har du dessutom erfarenhet av att samverka mellan skola och näringsliv
är det en fördel. Det är självklart meriterande om du har varit i kontakt med Ung Företagsamhet sedan
tidigare. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Läs mer om Ung Företagsamhet på vår hemsida www.ungforetagsamhet.se
I den här rekryteringen samarbetar vi med Cojn. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår konsult
Frida Säflund, 073 – 697 23 33. Tjänsten är en 100% vikariat i 1,5 år. Kontoret är placerat i Linköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Du är välkommen med din ansökan på www.cojn.se
Urval sker löpande men vi vill gärna ha din ansökan senast 21/5

