
 

IT-tekniker (50%) 

Kommun: Stockholm  

Yrkesroll: IT-tekniker/Datatekniker 

Om oss 

Studieförbundet Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla och har verksamhet 
över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar 
aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss 
i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, 
studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer och 
andra aktörer i samhället. För mer information om studieförbundet se: www.ibnrushd.se 

Dina arbetsuppgifter  

Som IT-tekniker på Ibn Rushd Studieförbund hjälper du våra medarbetare med olika typer av IT-
relaterade frågor. Du ansvarar för bland annat installationer, behörigheter och teknisk utrustning 
samt hjälper våra anställda med olika server- och nätverksrelaterade problem. Arbetet kommer till 
stor del ske i en Microsoftbaserad miljö. Förutom support kommer du också assistera vår IT-ansvarig i 
övrigt IT-arbete.   

Om dig  

Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och pedagogisk samt har ett systematiskt och 
metodiskt arbetssätt. Du är en god kollega som är pålitlig och har hög integritet. 

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

 Minst 1 års erfarenhet av användarsupport i en Microsoftbaserad miljö. 

 Kompetens att felsöka och förstå samband mellan olika delar i en IT-miljö.  

 Goda supportkunskaper på Windows 7/8, Office applikationerna, LAN/WAN, VPN och 
skrivare. 

Det är meriterande om du har:   

 Erfarenhet av arbete i ideella/idéburna organisationer 

Anställningsvillkor 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% av heltid (6 månaders provanställning). Du är placerad i 
Solna. Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan innebära resor och 
visst kvälls- och helgarbete. 

Kontaktperson 
Mohamad Al Bacha, IT-ansvarig 
mohamad.albacha@ibnrushd.se 

Facklig kontaktperson 
Mohammad Fateh Atia 
mohammad.fateh.atia@ibnrushd.se 
070-798 77 90 

http://www.ibnrushd.se/
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Ansökan 
Vi ser fram emot att få din ansökan till rekrytering@ibnrushd.se så snart som möjligt. Märk din 
ansökan med ”IT-tekniker”. Intervjuer kommer att ske löpande varför det är bäst att inte dröja med 
ansökan! Varmt välkommen att söka! 

Adress 
Sundbybergsvägen 1C 
171 73 Solna 
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