Verksamhetschef till Molekylverkstan
Molekylverkstan är en nationell aktör, ett av Sveriges 19 Science Centers, med stark lokal
förankring. Molekylverkstan ägs och drivs av de fem världsledande Kemiföretagen i Stenungsund
AGA Gas, AkzoNobel, Borealis, Inovyn samt Perstorp Oxo. Verksamheten drivs sedan 24 år i
samverkan med Stenungsunds kommun. Molekylverkstan har drygt 50 000 besökare varje år
och av dessa är ca 13 000 barn/elever i pedagogiska program, lärare i kompetensutveckling eller
blivande lärare i utbildning i samverkan med GU.

Molekylverkstans vision är att vara– Sveriges bästa inspiratör inom Kemi
Med uppdraget:
1) Öka barns och ungdomars kunskap, intresse och nyfikenhet för naturvetenskap med fokus på kemi.
2) Öka allmänhetens kunskap om kemiföretagens och deras produkters betydelse.
3) Mötesplats för hållbar utveckling.


Molekylverkstan söker nu en Verksamhetschef som tillsammans med övrig personal kan fortsätta att
utveckla en spännande och intressant verksamhet.



Vi söker dej som brinner för att utveckla lärandet i naturvetenskap och teknik i skolan.



Vi söker dej som vill stimulera fler barn och ungdomar att söka sig till högre utbildningar.

Arbetet innebär kontakt med externa skolor, universitet, Science Centers, myndigheter och företag både lokalt,
nationellt och internationellt. I uppgiften ingår även marknadsföring, budget, arbetsmiljö och personalansvar.
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning.
Du är en initiativrik och driven problemlösare som lätt bygger relationer, söker finansiering och kan rycka in i
verksamheten när så behövs. Du har en flerårig erfarenhet av att arbeta som ledare, dokumenterad kunskap inom
naturvetenskap och ett stort intresse för pedagogik.
Du är en positiv person som både har förmåga att strukturera och entusiasmer och vill utveckla verksamheten
tillsammans med Molekylverkstans personal, ägare och finansiärer.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Lars Josefsson VD Molekylverkstan AB på telefon 070-833 05 82 eller
e-mail: lars.josefsson@chalmers.se.
Ansökan med bifogade referenser och löneanspråk skickas till lars.josefsson@chalmers.se senast 2017-06-07
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