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Målinriktad och initiativrik Inresesamordnare 
sökes till Youth For Understanding (YFU) Sverige 

 
Vill du bidra till en positiv global förändring genom att låta unga människor uppleva 

ett studieår utomlands? 

Youth For Understanding Sverige är en ideell utbytesorganisation med syfte att främja kulturell och 
internationell förståelse genom organiserat utbyte av studenter mellan Sverige och andra länder. Varje år 
arrangerar vi vistelse i värdfamilj och skolgång i Sverige för ett antal utländska ungdomar. På samma sätt placeras 
svenska gymnasieungdomar i hem och skolor i ca 30 olika länder världen över. 
 
Som Inresesamordnare drivs du av att bygga relationer lokalt, nationellt och internationellt och uppskattar att 
arbeta i en kreativ och händelsestyrd miljö. Ditt ansvarsområde är de utländska studenter (15-18 år) som genom 
YFU kommer till Sverige för att gå på en svensk gymnasieskola under ett läsår. Arbetet med värdfamiljs-
rekrytering, rekrytering av skolplatser, täta kontakter utländska studenter och kollegor i andra länder kräver att 
du, liksom alla vi på YFU, brinner för interkulturellt utbyte. 
 
Arbetsuppgifter 
Arbetet är varierande och omfattar bland annat: 

 Koordinering och utveckling av inresandeprogrammet 

 Rekrytering av värdfamiljer och skolplatser via telefon och personlig kontakt 

 Marknadsföring av inresandeprogrammet, främst i sociala medier 

 Administration och uppföljning av ansökningar, samt dokumentation och återkoppling 

 Samarbete och kommunikation med internationella YFU-kollegor 
 
Din profil 
Som inresandesamordnare bör du:  

 Ha en god administrativ och organisatorisk förmåga 

 Formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, både i tal och skriftligt 

 Vara empatisk och ha förmåga att ge stöd till människor  

 Kunna kommunicera effektivt till olika målgrupper som studenter, värdfamiljer och volontärer 

 Vara noggrann, systematisk och prestigelös  

 ycker om att få saker att hända 

 Motiveras av resultatförväntningar och leverans som möter deadlines 

 Erfarenhet av, kunskap om och eller stort intresse för idéburen sektor 

 Relevant högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning, eller motsvarande erfarenhet 
 
Vi tror att du gärna tar egna initiativ, har en förmåga att entusiasmera och skapa förtroende, samtidigt som du har 
stor simultankapacitet, är utåtriktad, självständig och drivande med en hög energinivå.  
 
Meriterande 
Vi ser gärna att du har egen erfarenhet av utlandsstudier eller liknande utbyte. 
 
Anställningsform  
Tjänsten som inresandesamordnare är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar en sex månaders 
provanställning. Vi ser helst att du börjar i februari/mars eller så snart som möjligt. Kontoret ligger nära S:t 
Eriksplan i Stockholm. Arbetsmiljön är dynamisk, internationell och personlig. Alla hjälps åt och en betydande del 
av YFUs arbete utförs av volontärer. Visst kvälls- och helgjobb förekommer. 
 
Ansökan 
Ansökan med CV och personligt brev ska vara YFU tillhanda snarast (vi kallar till intervjuer löpande) och senast 
den 21 januari 2020. Ansökan sänds till rekrytering@yfu.se.  
Kontakta gärna YFUs generalsekreterare Malin Dacke (070-508 90 50 eller malin.dacke@yfu.se), om du har 
frågor rörande tjänsten. Mer information om YFU finns på www.yfu.se. 
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