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Youth For Understanding Sverige (YFU) söker Inresandesamordnare 
Genom YFU Sveriges utbytesprogram kommer varje år ungefär 50-60 utbytesstudenter från många 
olika länder till Sverige för att gå på svenska gymnasieskolor och bo i värdfamiljer. Dessa unga 
människor lämnar modigt sina egna familjer och vänner för att utmana sig själva och integrera sig i 
den svenska kulturen. Ungdomarna som åker på utbytesår är 15-18 år. För varje utbytesstudent finns 
en svensk värdfamilj, som visar stor gästfrihet och berikar sin egen vardag genom att öppna sitt hem 
och låta en utbytesstudent bli en del av familjen. YFU Sverige arrangerar dessa utbyten, som bland 
annat innefattar personlig kontakt med och rekrytering av värdfamiljer, antagning av studenter, 
förberedelser av och stöd till värdfamiljer och studenter, samarbete med volontärer samt 
marknadsföring av programmet. 
 
Anställningsform och arbetsuppgifter 
Tjänsten som inresandesamordnare är en tillsvidareanställning på 100% med sex månaders 
provanställning. Du arbetar på YFU:s kontor vid S:t Eriksplan i Stockholm, där vi är fem engagerade 
anställda och tre internationella praktikanter. Arbetsmiljön är dynamisk, internationell och personlig, 
där vi alla hjälps åt när det behövs. En del arbetstid är förlagd på kvällar i perioder. Arbetsuppgifterna 
innefattar bland annat: 
 

 Koordinering av inresandeprogrammet 
 Rekrytering av värdfamiljer via telefon och personlig kontakt 
 Praktisk handledning av telefonrekryterare på timme 
 Enkel marknadsföring av inresandeprogrammet 
 Administration av ansökningar 
 Samarbete med volontärer 

 
Vem vi söker 
Viktigast för oss är att du som person brinner för interkulturella utbyten och har ett driv i att föra 
inresandeprogrammet framåt. Du ska kunna jobba självständigt, effektivt, ta egna initiativ och ha 
förmåga att entusiasmera och skapa förtroende bland utbytesstudenter, volontärer och framför allt 
värdfamiljer. Att ha vana vid ett högt tempo och erfarenhet av personkontakt är viktigt. Meriterande 
är om du har jobbat med försäljning i någon form. Du ska därutöver: 
 

 Kunna koordinera inresandeprogrammets många olika delar 
 Motiveras av resultatförvätningar och deadlines 
 Formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska 
 Vara empatisk, prestigelös och ha förmåga att ge stöd till människor  

 
Ansökan 
Ansökan med CV och personligt brev ska vara YFU tillhanda snarast (vi kallar till intervju löpande) och 
senast den 15 februari. Vi kommer att tillsätta tjänsten så snabbt som möjligh Ansökan sänds till 
rekrytering@yfu.se  
 
Kontakta gärna National Director, Thomas Bergström (08-650 50 35 – thomas@yfu.se), om du har 
frågor rörande tjänsten. 
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Youth For Understanding Sverige är en ideell organisation med syfte att främja ökad mellanfolklig 
förståelse genom organiserat utbyte av personer mellan Sverige och andra länder, samt att verka för 
ökad kunskap om andra kulturer. Detta sker främst genom att ge gymnasieungdomar möjlighet att 
vistas ett läsår som familjemedlem i ett annat land. Varje år arrangerar YFU Sverige vistelse i 
värdfamilj och skolgång utomlands för ett antal svenska ungdomar. På samma sätt placeras utländska 
ungdomar i svenska värdfamiljer och gymnasieskolor. 


