
 
 
 
 
 

Ibn Rushd studieförbund söker HR-administratör, 50%, till förbundskansliet  
 
Ibn Rushd Studieförbund har för avsikt att vara en folkbildningsresurs i framkanten av 
samhällsutvecklingen och har ett fokus på tro, rättigheter och mångfald. Vi ser ett värde i att skapa 
nätverk inom civilsamhället, med myndigheter och andra intressenter för att kunna bidra till en 
förändring till det bättre i samhället. Vi vill stärka den svenskmuslimska folkrörelsen och identiteten 
och gör det i samverkan med våra medlemsorganisationer. För mer information om studieförbundet 
se www.ibnrushd.se  
 
Uppdraget 
Vi söker nu en HR-administratör på 50% till förbundskansliet. Som HR-administratör kommer du 
arbeta med olika uppgifter som rör personalområdet. Du kommer fungera som ett stöd för övriga 
kollegor vilket kräver att du är flexibel och kan arbeta strukturerat. 
 
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: 

 Administration kring rekryteringar  

 Utveckla och förbättra Hr organisationen 

 Ansvara för personalhandboken och policys inom hr området 

 Stödja chefer i arbetsrättsfrågor och vara en av arbetsgivarens representanter gentemot 
facket 

 Bistå vid frågor kring löneprocessen, lönekriterier och lönesamtal 

 Ansvara för frågor kring arbetsmiljön 
 
Din erfarenhet 
För att göra ett bra jobb som HR-administratör har du: 

• En akademisk utbildning (eller motsvarande) inom personalområdet  
• Några års erfarenhet inom relevant områden 
• Tidigare kunskap av administrativt arbete 
• Är självgående i ditt arbete och strävar efter ständig utveckling 

 
Meriterande är: 

• Erfarenhet av HR-arbete inom ideella organisationer 
• Erfarenhet av kontakter med arbetsgivarorganisationen och facket 

 
Dina personliga färdigheter 
För att vara aktuell för tjänsten som HR-administratör är du lyhörd, har hög social kompetens, är 
strukturerad, serviceinriktad och inte rädd för att ta egna initiativ. Du är öppen och prestigelös och 
blir inspirerad av att utveckla ditt och Studieförbundets arbete genom ständiga förbättringar. Du har 
lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du är flexibel, kan 
arbeta med flera processer parallellt och har lätt för att arbeta under tidspress.  
 
Övrigt 
Att du delar och respekterar Ibn Rushds värderingar tar vi för givet, liksom att du har förmåga att 
representera Ibn Rushd såväl inom som utanför organisationen. 
 
 
Villkor 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% som inleds med en provtid med placering i Stockholm. 
Tjänsten innebär en del resor och visst kvälls- och helgarbete. 

http://www.ibnrushd.se/


 
 
 
 
 
 
Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast den 1 april 2016, men vi gör intervjuer löpande och kan tillsätta tjänsten 
innan sista ansökningsdag, så skicka in ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker snarast möjligt 
eller enligt överenskommelse.  
 
Skicka din ansökan med CV och löneanspråk till majna.ciber@ibnrushd.se. Märk ansökan med ”HR-
admin”. 
 
För mer information, kontakta:  
Majna Ciber, administrativ chef,+46735-191555 majna.ciber@ibnrushd.se 
Mohammad Fateh Atia, arbetsplatsombud Unionen, +46707987790, mohammad-
fateh.atia@ibnrushd.se  
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