
Ibn	  Rushd	  Studieförbund	  söker	  kommunikatör	  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	  kommunikatör	  till	  förbundskansliet.	  Arbetet	  handlar	  i	  första	  hand	  om	  att	  ansvara	  för	  
hantering	  och	  utveckling	  av	  förbundets	  kommunikation,	  både	  externa	  och	  interna.	  I	  uppdraget	  ligger	  
ansvar	  för	  t.ex.	  trycksaker,	  marknadsföring,	  nyhetsbrevet,	  förbundstidning,	  hemsida	  och	  sociala	  
medier.	  Arbetet	  ställer	  krav	  på	  produktivitet,	  kreativitet	  och	  nytänkande.	  	  	  
	  	  
Dina	  viktigaste	  arbetsuppgifter	  
I	  dina	  arbetsuppgifter	  ingår	  bland	  annat	  att:	  
•	  Driva	  och	  utveckla	  våra	  kommunikationsvägar,	  såsom	  hemsidan,	  sociala	  medier	  m.m.	  
•	  Kommunicera	  om	  studieförbundets	  verksamhet	  och	  ställningstaganden	  
•	  Agera	  redaktör	  och	  skribent	  för	  vår	  förbundstidning	  
•	  Ansvara	  för	  profilmateriel	  och	  trycksaker	  
•	  Ansvara	  för	  marknadsföring,	  mässor	  och	  utställningar	  	  
•	  Omvärldsbevakning	  	  
	  	  
Din	  erfarenhet	  
För	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  som	  kommunikatör	  har	  du:	  
•	  Akademisk	  utbildning	  inom	  information,	  kommunikation,	  marknadsföring	  eller	  motsvarande	  
•	  Några	  års	  erfarenhet	  inom	  relevant	  områden	  
•	  God	  erfarenhet	  av	  arbete	  med	  ideella	  organisationer	  
•	  Du	  besitter	  språkliga	  färdigheter	  och	  mycket	  god	  kommunikationsförmåga	  och	  kan	  på	  ett	  enkelt	  
sätt	  berätta	  om	  oss	  och	  vår	  verksamhet	  i	  artiklar,	  statusuppdateringar	  och	  tal.	  
•	  Goda	  kunskaper	  i	  publiceringsverktyg	  t.ex.	  Photoshop,	  Wordpress	  och	  Indesign.	  
	  	  
Meriterande	  är:	  
•	  Kännedom	  om	  muslimska	  organisationer	  
•	  Erfarenhet	  av	  kontakter	  med	  politiker	  och	  tjänstemän	  
•	  Goda	  kunskaper	  om	  islam	  och	  dess	  värderingar	  
	  	  
Dina	  personliga	  färdigheter	  
För	  att	  vara	  aktuell	  för	  tjänsten	  som	  kommunikatör	  är	  du	  lyhörd,	  har	  hög	  social	  kompetens,	  är	  
strukturerad	  och	  serviceinriktad.	  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	  som	  inleds	  med	  en	  provtid	  med	  placering	  i	  Stockholm.	  Tjänsten	  
innebär	  en	  del	  resor	  och	  visst	  kvälls-‐	  och	  helgarbete.	  



	  	  
Ansökan	  
Vi	  vill	  ha	  din	  ansökan	  senast	  den	  6	  januari	  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	  omar.mustafa@ibnrushd.se.	  Märk	  ansökan	  med	  
"kommunikatör".	  
	  	  
För	  mer	  information,	  kontakta:	  	  
Omar	  Mustafa,	  förbundsrektor,	  +46707598120	  omar.mustafa@ibnrushd.se	  	  
	  


