Var med och gör skillnad!
Navet science center är ett av nitton science centers i Sverige. Navet har en tjugofemårig historia av att
stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Idag är Navet en kvalificerad
kunskapsarena och mötesplats mellan skola, akademi, näringsliv och samhälle. Varje år besöker närmare
60 000 besökare Navet, inklusive lärare och skolelever. En central uppgift är att utifrån de globala
hållbarhetsmålen arbeta med de stora samhällsutmaningarna kompetensförsörjning, klimatomställning,
integration och digitalisering. Navet är en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Pedagogisk projektledare teknik
Är du vår nya kollega?
Är du en driven pedagog med erfarenhet av projektledning och pedagogiskt utvecklingsarbete som
brinner för hållbarhet, digitalisering och teknik? Är du en nörd, sugen på att skapa något större för fler?
Vill du pröva dina vingar i en spännande verksamhet i framkant? Då är Navet science center en
arbetsplats för dig!
Om arbetet
Tillsammans med IUC Sjuhärad ska Navet skapa ett Sjuhäradsövergripande program, en Tekniktrappa,
från förskolan till gymnasiet för barn, unga, lärare och teknikföretag. Som projektledare på Navet
ansvarar du för projektets pedagogiska ben, inklusive planering och genomförande av aktiviteter. Det
handlar både om skolbesök, lärarfortbildning och andra aktiviteter som syftar till att fler inspireras och
intresseras av teknik, hållbarhet och digitalisering. Rollen är både kreativ, strategisk och operativ. Du
förväntas kunna möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Dina arbetsuppgifter förutsätter
ett nära samarbete med övriga kollegor, både projektledaren på IUC och teamet på Navet.
Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen i pedagogik, med goda ämneskunskaper inom teknik och
hållbar utveckling
• Några års arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet
• Erfarenhet av projektledning och att självständigt driva utvecklingsarbete
• Intresse för och kunskap om programmering
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du är/har
• Legitimerad lärare i MA|NO|TK
• Erfarenhet av att undervisa i åk 7-9 och/eller gymnasiet
• Erfarenhet av Interkulturell dialog
• Intresse och kunskap kring ny teknik och digitalisering
• Kunskap inom utomnordiska språk
• Erfarenhet av fortbildning för vuxna
Som person
• Är du kreativ, initiativrik, engagerad och lösningsorienterad
• Är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö
• Är du service- och kundorienterad

•
•
•

Kan du inspirera andra samt snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kunskapsområden
Är du resultatorienterad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
Är du en lagspelare

Det här erbjuder vi
Som en del av teamet på Navet kan du göra skillnad och bidra till en mer hållbar utveckling på riktigt. Du
är en del av en spännande, social och kreativ miljö med omväxlande och utvecklande
arbetsuppgifter. Arbetsplatsen ligger i centrala Borås och består av kreativa utställningsmiljöer,
mötesplatser, verkstad och administrativa ytor. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och kollektivavtal. Då
tjänsten innefattar resor är B-körkort ett krav.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en projektanställning med start september 2022 tom dec 2024. I arbetet kan även kvälls- och
helgtjänstgöring förekomma.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens
belastningsregister. Utdrag beställs hos Polisen.
Ansökan
Din ansökan tillsammans med meritförteckning ska vara inkommen senast 2022-06-16 via epost till
info@borasregionen.se, urval kommer att ske löpande. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt
med rekryteringskonsulter och annonsföretag.
Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Belfrage, verksamhetschef Navet science
center, epost: lisa.belfrage@navet.com eller telefon: 0700-824341

Välkommen med din ansökan!

