
UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE 
SÖKER TVÅ NYA 
SKOLINSPIRATÖRER 

Vi söker nu inför läsåret 2021/2022, två 
skolinspiratörer till vårt team som arbetar med 
grundskolan och gymnasiet.

· En skolinspiratör med fokus på 
grundskolan och som även inspirerar på 
gymnasiet.

· En skolinspiratör med fokus på UF-
företagarna på gymnasiet och UF Alumni, 
och som även inspirerar på grundskolan.

Era huvudsakliga uppdrag blir att:

· Genomföra föreläsningar, skolbesök 
och webinars på grundskolor och 
gymnasieskolor i de skånska kommunerna 

· Hålla workshops på grundskolans olika 
stadier 

· Coacha och inspirera gymnasieelever 
genom UF-företagandets 
utbildningsprocess 

· Stärka och kommunicera vårt varumärke i 
våra sociala kanaler 

· Administrera utbildningsprocessens 
obligatoriska moment i vårt CRM-system 

· Fortsätta att utveckla verksamheten 
och Ung Företagsamhets varumärke 
genom att stärka och vårda relationen 
med våra UF-lärare, våra rådgivare, våra 
jurymedlemmar, våra partners, våra 
alumner och näringslivet i Skåne 
 
Delta i projektgrupper kring en mängd 
event under läsåret, såsom mässor, 
draknästen, kickoffer och tävlingar 

Vem är du?
Du är en social kameleont i åldern 19-22 år och 
som med lätthet anpassar dig till nya människor 
och situationer. Att stå i rampljuset är något du 
både behärskar och gillar. Du har ett stort intresse 
för entreprenörskap, är flexibel, prestigelös och 
får energi av att se andra utvecklas. Du är en god 
organisatör och administratör som ser till att dina 
arbetsuppgifter blir gjorda i tid. 

Arbetsplatsen
Välkommen till en optimistisk och utvecklande 
organisation med goa kollegor. Du utvecklas 
personligen och professionellt samtidigt som 
du bygger ett unikt personligt nätverk. Tjänsten 
innebär resor inom hela Skåneregionen. Vi reser 
med kollektivtrafik och med våra leasingbilar, så 
det krävs att du har körkort. Vi arbetar målstyrt 
vilket innebär stor frihet under ansvar. Vårt kontor 
ligger i trivsamma lokaler i centrala Malmö.

Knäpp säkerhetsbältet och förbered dig på ett högt 
tempo i en skön miljö där alla rycker in där det 
behövs.

Tillträde
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid 
med möjlighet till förlängning.
Anställningsperioden är mellan 12 augusti 2021 och 
17 juni 2022. 

Ansökan
Var tydlig i din ansökan vilken av profilerna som du 
söker till. Eventuella frågor om tjänsten besvaras 
av regionchef Christina Chukman. Skicka ditt 
personliga brev, CV och en inspelad film på max 2 
minuter med anledningen till att vi ska välja just dig 
som vår nästa skolinspiratör, till:
christina.chukman@ungforetagsamhet.se 
senast 17 maj. 

Får du en kick av att prata inför folk och trivs i rampljuset? Har du drivit UF-företag och är 
genuint intresserad av entreprenörskap? Vill du bidra till ett bättre samhälle genom att inspirera 
barn och unga i grundskolan och gymnasiet att tro på sig själva och sin egen företagsamhet?  
Att du är strukturerad, bra på att ta initiativ, vill utvecklas och utmanas i ditt arbete ser vi som en 
självklarhet. Beskrev vi precis dig? Då är chansen stor att du är en av våra nya stjärnor.

För att lära känna oss mer – följ oss i våra kanaler 
på LinkedIn, Facebook, Instagram och 
ungforetagsamhet.se


