
Vi söker efter dig som...
Är mellan 13-26 år
Bor på landsbygden i Uddevalla, Orust, 
Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och 
Göteborgs södra skärgård
Gillar att dela med dig av din vardag och vill 
ha både utbildning och arvode för ett jobb 
som ung influencer i Södra Bohuslän

UNG INFLUENCER
i Södra Bohuslän

Vad innebär jobbet? 
Under sommaren 2022 
kommer du tillsammans med 
sex andra ungdomar att dela 
bilder, bilder eller texter om 
din vardag som ung på 
landsbygden i Södra Bohuslän.

Vad du vill dela om din sommar kan handla om dig själv, dina fritidsintressen, din familj eller dina vänner, 
platser som du besöker eller andra intressen. Du kan också välja vilken/vilka kanaler du vill använda i 

sociala medier men det krävs ett öppet konto.
 

Det finns fler leaderprojekt i Sverige som har skapat uppdraget Unga influencers och vi kommer 
tillsammans använda #ungapålandsbygden men även #Ungisödrabohuslän

 
Sju personer väljs ut som ambassadörer för sina kommuner med en fokus på mångfald av perspektiv hos 

unga. Mer information om uppdraget hittar du på nästa sida!

Uppdraget startar med digital utbildning i maj och uppstartsträff i juni!
 

Sen kör vi igång och under sex veckor med start v. 24 delar du minst tre inlägg per vecka 
med bilder/film/text från ditt liv på landsbygden. Vi kör sen en avslutning vecka 30!

Kontakt: ungisodrabohuslan.se
Ungdomscoach Julia Källestedt
Julia.kallestedt@leadersodrabohuslan.se



UNG INFLUENCER
i Södra Bohuslän

Ditt uppdrag
För tre verk (bild, video, text) i veckan får du ett arvode som 
betalas ut efter att ditt uppdrag är avslutat.
Sommarjobbet börjar med en utbildning i maj men startar "på 
riktigt" i juni då sommarveckorna drar igång. Vi kommer ha en
gemensam avslutning med grillning och inspelning av korta 
intervjuer för att höra hur ni upplevde sommaren. 

Teman
Vad du laddar upp kan utgå från vad du tycker är intressant och 
vad du gör på din vardag. Om du vill ha inspiration av vad andra 
har gjort under deras uppdrag som Unga Influencers - sök på 
#ungapålandsbygden på instagram

Vad får du ut av jobbet?
Förutom ett arvode så får du även ta del av en utbildning och 
coachning för hur du kan utveckla ett platsvarumärke på sociala 
medier. Du får även ta del av vårt nätverk med andra unga 
landsbygdsinfluencers från Höga Kusten, Sjuhärad, Östra 
Skaraborg och Skåne. 

Du blir en del av vårt influencerteam och kommer att 
marknadsföras via våra kanaler Ung i Södra Bohuslän och 
Leader Södra Bohuslän.

Vanliga frågor
Hur söker jag? 
På vår hemsida finns en länk till formuläret!!
Hinner jag med mitt vanliga sommarjobb samtidigt?
Ja, absolut. Det handlar om tre inlägg i veckan och du kan planera 
så att du har en bildbank inför varje vecka!

SISTA DAG FÖR ANSÖKAN: 15/5

Kontakt: ungisodrabohuslan.se
Ungdomscoach Julia Källestedt
Julia.kallestedt@leadersodrabohuslan.se


