
 
 

Organisationsnr: 
202100-2932 

Vi	söker	fyra	studenter	till	Ångström	
Makerspace	–	välkommen	med	din	
intresseanmälan!	
 
Ångström Makerspace är en mötesplats för kreativt skapande med 
prototyper. Här kan alla lära sig grunderna i Arduino, programmering, att löda 
och arbeta med elektronik och mekanik samt använda 3D-skrivare. Rummet 
ger möjligheter att använda redskap som inte finns på andra platser eller 
hemma.  
 

Verksamheten har utvecklats av studenter och är en växande verksamhet. 
Ångströmbiblioteket bidrar till att rummet fungerar ändamålsenligt, att 
produkter köps in samt tar initiativ till aktiviteter. Vårt mål är att verksamheten 
ska inspirera till samarbeten över ämnesgränserna samt vara attraktivt för alla 
studenter och anställda vid Uppsala universitet.  
 
https://ub.uu.se/anvand-biblioteket/digitala-labb-makerspace/ 

Uppdrag 
Vi söker fyra nya studenter som kommer att ingå i en engagerad grupp som 
bidrar till att bedriva och utveckla verksamheten i Ångström Makerspace. 
Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att hålla i utbildningstillfällen i att använda 
makerspace, marknadsföring och kommunikation om verksamheten, tekniskt 
underhåll av bl.a. 3D-skrivare, liksom planering och administration kring 
verksamheten. 
 
Vid planerade workshops och evenemang eller uppdrag betalas timarvode ut 
samt vid särskilda uppdrag. Du bör vara beredd att arbeta ett till två fasta pass 
per vecka men det kan vara flexibelt. Kvällar mellan ca. 16.00-20.00 är 
vanligast, men även andra tider kan vara aktuella.  
 
För att bli aktuell för uppdraget ska du bedriva studier vid Uppsala universitet. 
 
Personliga förmågor är viktigt och vi söker deltagare med olika profil till 
gruppen. Du är utåtriktad, serviceinriktad, nyfiken att lära dig mer om 
makerspace och har ett genuint teknikintresse. Du kan även ha specialist-
kunskaper som är av värde för gruppen. Du är ansvarstagande, och har en 
tydlig teamkänsla samtidigt som du har förmåga att själv ta initiativ. Du är bra 
på att kommunicera, med mycket goda kunskaper i svenska och engelska. 
 

Så här anmäler du intresse 
Skicka din intresseanmälan där du beskriver dig själv och dina erfarenheter till 
erik.stattin@ub.uu.se, avdelningschef vid Uppsala universitetsbibliotek. 
 
Anmäl ditt intresse innan 31 december 2019. 
 
 


