
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?

INTIZE SÖKER REKRYTERINGSANSVARIG

Intize söker 2-4 personer som tillsammans ska ansvara för rekrytering av adepter och mentorer
till vår ideella mentorskapsverksamhet. Vi har i dagsläget fyra typer av mentorskap:

● Mellan högskolestudenter (främst Chalmers) och gymnasieelever i Göteborg
● Mellan gymnasie- och högstadieelever  i Göteborg
● För särskilt begåvade barn i grundskolan i Göteborg
● Distansmentorskap för särskilt begåvade barn i glesbygd med mentorer från hela

Sverige.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

● Planera, organisera och utvärdera rekryteringen.
● Rekrytera mentorer på högskolan genom att marknadsföra Intize, exempelvis genom att

pitcha för studenter i klassrum, ordna lunchföreläsningar, affischera, informera i
sektionslokaler och andra lämpliga platser på Campus.

● Rekrytera mentorer och adepter på gymnasiet genom att besöka skolor i Göteborg och
exempelvis pitcha för studenter i klassrum, affischera, stå och informera i entréer.

● Rekrytera adepter i grundskolan genom att besöka skolor i Göteborg och pitcha för
studenter i klassrum, affischera m.m.

● Genomföra lämplighetssamtal med sökande mentorer i samarbete med
mentorskapsansvarig.

● Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter samarbetar du med verksamhetsgruppen vid
övriga operativa skeenden i verksamheten och deltar vid arrangerandet av större event.

Vi tror att du:

● Gillar att träffa människor och bygga relationer.
● Är engagerad och trivs med att tala inför människor.
● Är bra på att samordna och leda.
● Har förmågan att ta initiativ, ansvar och kan planera din egen tid.
● Tidigare engagemang i Intize är starkt meriterande.

Tidsram Tjänsten är en allmän visstidsanställning som sträcker sig med flexibilitet  från 1 maj till
och med 31 december, med möjlighet till förlängning. Totalt beräknas tjänsten omfatta cirka
170h. Placering på Intize kontor vid Hugo Grauers gata 3B. Visst kvälls- och helgarbete och resor
förekommer i tjänsten. Intize är anslutna till kollektivavtal genom Fremia.

Ansökan Skicka ditt CV och ett personligt brev till rekrytering@intize.org. Observera att
intervjuer och tillsättning av tjänsten sker löpande.

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 Hedda Nooij eller Anton Carlsson som under
hösten 2021 var en av de som ansvarade för rekryteringen av mentorer/adepter,
hedda.nooij@intize.org, anton.carlsson@intize.org . Om du har frågor om rekryteringen så är du
välkommen att kontakta Isabella Dreyer i styrelsen, 0707133874, isabela.dreyer@intiz.org
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