
BUREAU FOR INATSISARTUT SØGER 8 STUDERENDE  

SOM VEJLEDERE TIL UNGDOMSPARLAMENTET 2017

VIL DU VÆRE VEJLEDER?
– TIL UNGDOMSPARLAMENTET 2017
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Yderligere info  
kan fås hos 

kommunikations- og 
projektmedarbejder  

Nils Baum på  
tlf.  34 61 14 

Send din ansøgning  
mærket “UP17” til:

Bureau for Inatsisartut 
Postboks 1060 

3900 Nuuk
komm@ina.gl

INU.GL
•  Du taler både grønlandsk 

og dansk og er helst mel-
lem 25 og 35 år gammel.

•  Du er nysgerrig og har 
interesse for Inatsisar-
tut og demokrati.

•  Du vejleder de unge 
gennem ungdomspar-
lamentets praktiske 
forløb.

•  Du fungerer som kon-
taktperson for de unge 
ifm. praktiske spørgs-
mål.

•  Du har sans for pæda-
gogik og kan sætte dig 
ind i de unges tankegang.

•  Du er en erfaren iPad- 
bruger.

•  Ungdomsparlamentet 
afholdes i Inatsisartut  
i Nuuk fra mandag  
20. til fredag 24. februar 
2017.

•  Der er 36 deltagere fra 
hele kysten i alderen  
18-24 år.

•  Deltagerne opdeles i  
4 grupper med 2 vej-
ledere pr. gruppe.

•  Arrangementet er to-
sproget  med tolkning.

•  Temaet er “Grønlandsk 
grundlov: Er tiden kom-
met til at vi får vores 
egen grundlov?”

•  For at du kan deltage 
som vejleder i ungdoms- 
parlamentet, SKAL du 
have deltaget i semi-
naret forud for arrange-
mentet.

•  Skriv i din ansøgning 
kort om din baggrund,  
og hvorfor du er inter-
esseret i en rolle som 
vejleder.

•  Du må afsætte tid til at 
sætte dig ind i ungdoms-
parlamentets tema og 
gøre dig fortrolig med 
forløbet.

•  Du får betalt 95 kr.  i 
timen, i tidsrummet 
8.00-17.00, udenfor 
dette tidsrum betales 
142,50 kr. pr. time.

•  Ansøgningsfrist:  
Fredag 6. januar 2017

•  Seminar:  
Lørdag 11. og   
søndag 12. februar 2017  
kl. 10.00-18.00 samt 
fredag 17. februar 2017 
kl. 10.00-16.00

•  Ungdomsparlamentet: 
Mandag 20. til og med 
fredag 24. februar 2017 
kl. 8.30-18.00/21.00.

OM UP ‘17 OM DIG VILKÅR TID OG STED

ANSØG INDEN  

6. JANUAR 2017!


