
  

Vill du driva och utveckla en ung och studentdriven förening? Vill du vara med 
och bidra till ett ökat intresse för matematik? Gillar du frihet i arbetet och är 
kreativ? Sök tjänsten som mentorskapsansvarig! 

 

INTIZE SÖKER MENTORSKAPSANSVARIG 
 
Vi erbjuder ett roligt, omväxlande och kontaktskapande jobb inom ett litet kreativt team. Det finns 
stora möjligheter att påverka verksamheten och sitt egna arbete. Som mentorskapsansvarig är du 
koordinator och en central del i arbetet går ut på att skapa kontakter. En stor del av din tjänst under 
hösten involverar att rekrytera nya adepter och mentorer samt hålla intervjuer med 
mentorsaspiranter. Du är även ute på skolor och informerar om vårt mentorskapsprogram samt 
planerar och håller utbildning för de färdigrekryterade mentorerna innan de sätter igång med sitt 
mentorskap. Ditt ansvar är att ge mentorerna verktygen som behövs för ett lyckat mentorskap samt 
att hålla regelbunden kontakt med mentorsgrupperna under året. Dessutom marknadsför och 
representerar du föreningen i olika sammanhang.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
● Organisera mentorsgrupper och drop-in (öppen räknestuga). 
● Ansvara för rekryteringen av nya adepter och mentorer. 
● Vara kontaktperson för gymnasieelever och högskolestudenter. 
● Utbilda rekryterade mentorer inför deras mentorskap och ansvara för deras fortsatta 

möjligheter till utveckling.  

Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter samarbetar du med samtliga i verksamhetsgruppen kring 
den övriga operativa verksamheten och deltar vid arrangerandet av event.  

Vi tror att du: 
● Har initiativförmåga, är självgående, ansvarsfull och kan planera din egen tid  
● Är utåtriktad, entusiasmerande och trivs med att tala inför folk och knyta kontakter.  
● Har lätt för att organisera, samordna och leda. 
● Har ett intresse för pedagogik, lärande och möten mellan människor 
● Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har varit engagerad i Intize tidigare. 

Tidsram 
Tjänsten är på 80 procent och sträcker sig från 1 augusti 2018 till 31 maj 2019. Du förväntas också 
delta under en överlämning innan sommaren.  

Ansökan 
Skicka ditt CV med referenser och personligt brev till rekrytering@intize.org. 

Mer information? 
Om du vill veta mer om Intize kan du besöka vår hemsida www.intize.org. Du är också varmt 
välkommen att höra av dig till Maria Rundberg mentorskapsansvarig 17/18, på 0763-09 16 6, 
mentor@intize.org. Om du har frågor om rekryteringen så är du välkommen att kontakta Lukas 
Mared i styrelsen, lukas.mared@intize.org.  


