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Ifous rekryterar nya medarbetare

Forskningsinstitutet Ifous verksamhet fortsätter att växa och därför rekryterar vi nu ytterligare två 
medarbetare. Emma Kreü anställs som ansvarig för medlemsservice och Åsa Sundelin anställs som 
processledare. Emma kommer närmast från en anställning hos Framkant Media AB, och Åsa kommer från 
UR där hon arbetat som mediepedagog.

- Ifous har 135 medlemmar och bedriver flera forsknings- och utvecklingsprogram. Verksamheten har vuxit 
betydligt under 2012 och de rekryteringar vi gör nu är viktiga för vårt fortsatta arbete och utveckling. Vi 
stärker vårt samarbete med våra medlemmar och vi kommer även att kunna starta fler FoU-program som i 
nuläget befinner sig i en planeringsfas.
- Åsa Sundelin har en gedigen erfarenhet av att driva FoU-projekt med fokus på framför allt ikt i skolan, och 
Emma Kreüs erfarenhet av att bygga långsiktiga relationer är av stort värde för Ifous när vi nu fördjupar 
och utvecklar vår kommunikation med våra medlemmar, säger Therese Mabon vd för Skolporten och Ifous.

Emma Kreüs bakgrund: Emma har arbetat såväl strategiskt som operativt med kommunikation och 
marknadsföring. Hon har erfarenhet av att bygga och utveckla kundrelationer samt skapa plattformar för 
kommunikation. Hon har även arbetat som informatör och litteraturskribent. Emma tillträder sin tjänst den 9 
januari.

Åsa Sundelins bakgrund: Åsa har lång erfarenhet av att initiera och driva ikt-projekt. Hon har bland annat 
byggt upp och ansvarat för den mediepedagogiska verksamheten på Broängsenheten och varit verksam som 
konceptutvecklare och projektledare vid Rektorsakademien. 2006 nominerades hon för Guldäpplet. Åsa 
tillträder sin tjänst den 1 februari.

För mer information om Ifous, vänligen kontakta:
Therese Mabon, therese.mabon@ifous.se tel 08-562 268 06
Läs mer om Ifous verksamhet: www.ifous.se

Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och 
påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

mailto:therese.mabon@ifous.se

	Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

