Intize är en ideell förening vars syfte är att öka intresset för och
kunskaperna i matematik. För att uppnå vårt syfte erbjuder vi mentorskap,
där ideellt arbetande mentorer lär ut och inspirerar adepter i matematik.

SÖKER DU JOBB UNDER
SABBATSÅRET?
SÖK TILL INTIZE VERKSAMHETSGRUPP 18/19
Verksamhetsansvarig, 75%
Som verksamhetsansvarig ansvarar du för Intize ekonomi och personal. Du är
verksamhetsgruppens yttersta länk till styrelsen och får praktisk erfarenhet av
ledarskap, personalfrågor och ekonomiarbete.

Mentorskapsansvarig, 75%
Som mentorskapsansvarig ansvarar du för Intize mentorskapsverksamhet mellan
gymnasie- och högskolestudenter. Centrala delar av tjänsten är att rekrytera mentorer och
samordna mentorsgrupper. Arbetet ger erfarenhet av rekrytering, kommunikation och
individutveckling.

Högstadie- och gymnasieansvarig, 75%
Som högstadie- och gymnasieansvarig ansvarar du för vidareutveckling av Intize
mentorskapsverksamhet mellan högstadie- och gymnasieelever. Viktiga
arbetsuppgifter är rekrytering, koordinering och verksamhetsutveckling. Du får
praktisk erfarenhet av projektledning och kommunikation.

Kursansvarig, 40%
Som kursansvarig administrerar och utvecklar du kursen MVE370-Matematik och samhälle
och utgör länken mellan kursledning och studenter. Du får praktisk erfarenhet av budgetering
och eventplanering.

Läs mer om tjänsterna och ansök på jobb.intize.org
Ansökan
Skicka ditt CV med referenser och personligt brev till rekrytering@intize.org senast 18:e
mars.

Intize erbjuder ett omväxlande och kontaktskapande jobb med många externa
kontakter inom skola, kommun, näringsliv och andra organisationer. Vi är ett litet,
kreativt, målinriktat och engagerat team där du har stora möjligheter till påverkan.

INITIATIVRIKA STUDENTER
sökes till

INTIZE VERKSAMHETSGRUPP 18/19
Projektledare mentorskap för särbegåvade barn, 7.5%
Som projektledare ansvarar du för vårt projekt som riktar sig mot särbegåvade barn i
Göteborgsområdets grundskolor. Genom projektet underlättar du vardagen för en
utsatt grupp ungomdar och ger dem möjligheter att nå sin fulla potential. Du rekryterar
mentorer, skapar mentorsgrupper och kommunicerar om projektet.

Kommunikatör, 40%
Som kommunikatör arbetar du med att marknadsföra Intize varumärke samt ansvara
för strukturen av internkommunikationen. Du har också det yttersta ansvaret för att
söka finansiering till verksamheten.

Rekryteringsansvarig, 160h Augusti-September
Som rekryteringsansvarig arbetar du tillsammans med mentorskapsansvarig för att
utforma, planera, genomföra och utvärdera rekryteringen som sker i början av
höstterminen. Bland annat genom pitchar och lunchföreläsningar.

Läs mer om tjänsterna och ansök på jobb.intize.org
Ansökan
Skicka ditt CV med referenser och personligt brev till rekrytering@intize.org senast 18:e
mars.

