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 REKRYTERINGSANSVARIGA I HELA LANDET
Intize söker 1-2 personer som tillsammans ska ansvara för rekrytering av adepter och mentorer
till vår ideella mentorskapsverksamhet för särskilt begåvade barn i glesbyggd. Mentorsträffarna
inom detta mentorskap sker på distans vilket innebär att både mentorer och adepter inte
behöver kunna ta sig till eller bo på någon särskild plats. Det är därmed både möjligt och
fördelaktigt att som rekryterare bo på annan ort än Göteborg, där vi har vårt huvudkontor. Som
rekryterare behöver du resa till olika städer och högskolor i landet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
●
●
●
●

Planera, organisera och utvärdera rekryteringen.
Rekrytera mentorer på högskolor runt om i landet genom att marknadsföra Intize, till
exempel att pitcha på lunchföreläsningar och i klassrum, sätta upp affischer samt annat
du finner lämpligt.
Vid behov rekrytera adepter i grundskolan genom att besöka skolor runt om i landet och
pitcha för elever i klassrum, affischera, prata med lärare samt annat du finner lämpligt.
Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter samarbetar du med verksamhetsgruppen vid
övriga operativa skeenden i verksamheten. Om möjligt kan du även delta vid
arrangerandet av större event.

Vi tror att du:
●
●
●
●
●
●

Gillar att träffa människor och bygga relationer.
Inte har något emot längre resor och uppskattar att åka runt till nya ställen.
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 på tio till trettio procent som sträcker sig från
9 januari till och med 31 maj, med möjlighet till tidigare start och/eller förlängning. Det
administrativa arbetet kan göras från valfri lämplig plats. Restid vid rekrytering är betald och vid
längre resor ges även traktamente. Visst kvälls- och helgarbete förekommer i tjänsten. Intize är
anslutna till kollektivavtal genom Fremia.
Ansökan Skicka ditt CV 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 Lisa Lindhe som är projektledare för mentorskapet
för särskilt begåvade barn i glesbyggd, 073- 4482805, lisa.lindhe@intize.org. Om du har frågor
om rekryteringen så är du välkommen att kontakta Isabella Dreyer i styrelsen, 0707133874,
isabella.dreyer@intize.org

