FÖRELÄSNINGSANSVARIG - 2 POSTER
Som föreläsningsansvarig kommer du att leda och organisera den mest kända delen av föreningen:
föreläsningarna och debatterna. Detta innebär att du har ansvaret att vara host för de veckovisa
föreläsningar under den kommande terminen. Du kommer att ha det övergripande ansvaret ansvaret
för hela processen, från det ögonblick då idén föds till dagen för det faktiska eventet. Detta innebär
mycket planering, kommunikation med både föreläsare och andra delar av UF Uppsala och
situationer när du behöver hålla reda på många saker samtidigt. Det är därför viktigt att du har både
goda sociala och organisatoriska färdigheter.
Som föreläsningsansvarig är du också en del av styrelsen. Det innebär att du förväntas delta i
styrelsemötena och aktivt ta del av det arbete styrelsen utför. Att ha god kunskap om föreningen är
värdefullt och det är därför bra om du har varit aktiv i UF Uppsala tidigare, även om detta inte är ett
krav att ansöka. Du bör vara beredd att ägna cirka 5-15 timmar per vecka. Du kommer dock att få
mycket tillbaka och en stor del av tiden handlar om att ta del av intressanta föreläsningar och mingla
med inspirerande människor. Eftersom det är två föreläsningsansvariga kommer du att ha möjlighet
att vara flexibel med hur och när du arbetar.
Föreläsningsgruppen är en väletablerad del av UF Uppsala, men det finns alltid utrymme för
förbättringar och möjligheten att ändra och finjustera föreläsningsgruppen är unik. Att locka
studenter från olika utbildningsområden är fortfarande en av de största ambitionerna för UF Uppsala
och föreläsningsgruppen har en viktig roll i detta. Som föreläsningsansvarig är du ansvarig för en av
Sveriges största utrikesföreningars kärnfunktion, något som förbereder dig väl för framtida arbete
och dessutom är väldigt, väldigt roligt.

Om du har några frågor, tveka inte att skicka e-post till nuvarande föreläsningsansvariga Diana och
Marthe på program@ufuppsala.se.

HEAD OF LECTURES - 2 POSITIONS

As Head of Lectures you will be leading and organizing the most well-known part of the association:
the lectures & debates. This means you will have the responsibility to host weekly lectures
throughout the year. You will be in charge of the entire process, from the moment the idea is born
to the day of the actual event. This involves a lot of planning, communication with both lecturers and
other parts of UF Uppsala and situations when you need to keep track of several things at once. It is
therefore important that you possess both good social as well as organizational skills.
As a head of lectures you are also a part of the board. This means that you are expected to attend
the board meetings and actively participate in the work the board does. Having good knowledge
about the association is valuable and it is therefore good if you have been active in UF Uppsala
before, although this is not a requirement to apply. You should be prepared to dedicate
approximately 5-15 hours per week. However, you will be getting a lot in return and a large part of
the time is participating in interesting lectures and mingling with inspiring people. As you will be two
Head of Lectures, you’ll have the opportunity to be flexible with how and when you work.
The lecture group is a well-established part of UF Uppsala, but there is always room for
improvement. The opportunity to change and fine tune the Lecture group is unique. Attracting
students from different fields of study continues to be one of the major ambitions for UF Uppsala
and the program group has an important role in this. On top of all of this, you will be responsible for
the core function of one of the largest foreign affairs associations in Sweden, something that
prepares you well for future work while having lots of fun.

If you have any questions, do not hesitate to email the current Head of Lectures Diana and Marthe
at program@ufuppsala.se.

KARRIÄRANSVARIGA - 2 POSTER
Vill du leda en verksamhet som är en brygga mellan studentlivet och arbetslivet? Är du nyfiken och
vill ta reda på vad som väntar efter studierna? Är du intresserad av att jobba med utrikespolitik i
framtiden? Då är detta en unik chans för dig som vill knyta kontakter och bygga din bas redan som
student!
Målet med karriärverksamheten är att ge våra medlemmar en insikt i vad en karriär inom
utrikespolitik innebär, och dessutom ge medlemmarna möjligheten till att knyta kontakter inom olika
områden. Utrikespolitik är brett, och så är också yrken inom branschen. Verksamheten ämnar
konkretisera jobbtyper som finns inom olika utrikespolitiska branscher som säkerhet, diplomati,
hållbar utveckling med mera.
Karriärgruppen planerar två stora evenamang under verksamhetsåret, Career Day och
Utrikespolitiska Akademin. Career Day är en populär samhällsvetenskaplig mässa med inriktning
utrikespolitik som under verksamhetsåret 20/21 hålls online till följd av Covid-19. Utrikespolitiska
Akademin är ett program där utvalda studenter tillsammans utforskar och lär sig mer om
utrikespolitiska yrkesgrupper. Dessutom arrangerar karriärverksamheten andra event som
föreläsningar och workshops, som t.ex. CV-skrivningar och excelkurser. Vilka kurser som arrangeras
beror på gruppens intressen. Målet är att ge studenter en utökad möjlighet till att kunna nå sitt
drömjobb. De karriäransvariga får möjligheten att forma organisationen utifrån sin egna vision och
har därmed möjlighet att vara en bidragande faktor till att utveckla verksamheten.
Som karriäransvarig får du alltså en unik möjlighet att driva en populär del av vår förening. Det
kommer

att

kräva

kreativitet,

vision,

planeringsförmåga

och

uthållighet

för

att

göra

karriärverksamheten till en användbar tillgång för våra medlemmar. Om du har några frågor om vad
posten innebär, skicka ett mail till valberedningen på val@ufuppsala.se, som mer än gärna svarar på
vad du än undrar!

HEAD OF CAREERS - 2 POSITIONS

Do you want to lead a group that is a bridge between the student life and the job market? Are you
interested in working with foreign policy after your studies? Are you curious and want to find out
what opportunities that awaits you after your degree? If that is the case, then this is a unique
opportunity for you who wants to make contacts and build your base already as a student!
The goal of the career group is to give our members an insight into what a career in foreign policy
consists of and also to give them the opportunity to make contacts in different areas. Foreign policy
is a broad field, and so are the professions in it. The group intends to specify what types of jobs that
exist in different sectors such as security, diplomacy, sustainable development and more.
The Career group plans two major events during the year: Career Day and Utrikespolitiska
Akademien (The Foreign Policy Academy). Career Day is a popular social science fair with a focus on
foreign policy, which during the year 20/21 will be held online due to Covid-19. The Foreign Policy
Academy is a program where selected students get the chance to explore different fields in a small
group, and therefore increase their chances of making contacts and personally get to know
important people within their areas of interest.
In addition to the major events, the group aims to organize other events such as lectures and
workshops. These could be events such as CV drafting and excel courses, with the aim of giving the
members an extended opportunity to achieve their dream jobs. What courses are being arranged
depends on the groups’ interests.
In short, as Head of Careers you will have a unique opportunity to run a new part of our
association. This will require lots of creativity, vision, organizational skills and the tenacity to bring it
all together and create a great service for our members! If you have any questions regarding the
position, send an email to the election committee, at val@ufuppsala.se. Do not hesitate to ask if you
have any questions!

CHEFSREDAKTÖR - 1 POST
Är DU vår nya chefredaktör? Uttryck Magazine letar efter en ny chefredaktör som vill ansluta sig till
vårt härliga team?
Som chefredaktör ansvarar du för den tryckta versionen av Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas
medlemstidning Uttryck. Du har stora möjligheter att förnya tidningen och testa dina egna idéer.
Tillsammans med din redaktörs-kollega leder du redaktionsgruppen i arbetet med tidningen från
idéstadiet till tryck. Uttryck kommer ut tre gånger per år och som chefredaktör har du det yttersta
ansvaret för att tidsplanen hålls och att tidningen fylls med intressant material. Uttryck finns även på
internet - där bär webbredaktören det huvudsakliga ansvaret.
Arbetet som chefredaktör innefattar fem huvudsakliga uppgifter:
● Individuellt feedback-arbete med skribenter
● Planeringsarbete tillsammans med den andra chefredaktören
● Koordinering med redaktionsgruppen (redaktörer och layoutansvarig)
● Evenemang med alla som arbetar med tidningen (skribenter, illustratörer och layoutare)
● Styrelsearbete
Det är till din fördel om du gillar att leda en grupp och är välorganiserad. Dessutom är det bra om
du tycker om att skriva och är trygg med att kommentera andras texter. Att vara chefredaktör är
både utvecklande och inspirerande. Du träffar människor från olika sammanhang och länder, får följa
skribenternas utveckling och dessutom resulterar arbetet i en fantastisk produkt - det är
superhäftigt! Arbetet omfattar minst två kvällar i veckan, men kan variera mycket och är störst i
samband med deadline. Utöver det ingår en del styrelsearbete.
Ta chansen att utveckla ditt skrivande och ledarskap! Om du har frågor angående arbetet som
chefredaktör,

tveka

inte

redaktionen@ufuppsala.se.

att

skicka

ett mejl till nuvarande chefredaktör Therése på

EDITOR-IN-CHIEF - 1 POSITION
Are YOU our new editor-in-chief? Uttryck Magazine is looking for a new editor-in-chief who wants
to join our wonderful team?
As editor-in-chief, you are responsible for the printed version of UF Uppsala's member magazine
Uttryck. You have great opportunities to renew the magazine and test your own ideas. Together
with your editor-colleague, you lead the editorial team in the work with the magazine from the idea
stage to print. Expressions are published three times a year and as editor-in-chief you have the
ultimate responsibility for keeping the schedule and filling the magazine with interesting material.
Uttryck is also available on the internet - where the web editor bears the main responsibility.
The work as editor-in-chief includes five main tasks:
● Individual feedback work with writers
● Planning work together with the other editor-in-chief
● Coordination with the editorial team (editors and layout manager)
● Events with everyone who works with the magazine (writers, illustrators and layouts)
● Board work
It is to your advantage if you like to lead a group and are well organized. In addition, it is good if you
like writing and are confident in commenting on other people's texts. Being an editor-in-chief is both
developing and inspiring. You meet people from different contexts and countries, get to follow the
writers' development and also the work results in a fantastic product - it's super cool! The work
includes at least two evenings a week, but can vary greatly and is most intense the time before the
deadline. In addition, some board work is included.
Take the chance to develop your writing and leadership! If you have questions regarding the work as
editor-in-chief, do not hesitate to send a message to the current editor-in-chief Therése at
redaktionen@ufuppsala.se.

