
Ibn	  Rushd	  söker	  studieförbund	  distrikt	  västra	  söker	  verksamhetsutvecklare	  75	  %	  
	  
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	  verksamhetsutvecklare	  till	  distrikt	  Västra.	  Arbetet	  handlar	  bl.a.	  om	  att	  tillsammans	  
med	  ledningen	  och	  övrig	  personal	  utveckla	  befintlig	  verksamhet	  samt	  hitta	  kompletterande	  
verksamhet	  till	  dagens	  studiecirklar	  och	  kulturprogram.	  Vidare	  handlar	  det	  om	  att	  utveckla	  
samarbetet	  med	  våra	  medlemsorganisationer	  och	  samarbetspartners	  utifrån	  deras	  behov	  och	  
önskemål.	  Ansöka	  om	  och	  arbeta	  med	  egna	  projekt	  och	  extern	  finansiering	  samt	  projektstöd	  till	  
samarbetspartners.	  Upprätthålla,	  utveckla	  relationer	  och	  bygga	  nätverk	  från	  cirkelledare	  till	  centrala	  
aktörer.	  Arbetet	  ställer	  krav	  på	  kreativitet	  och	  nytänkande.	  
	  	  
Distrikt	  Västra	  sträcker	  sig	  över	  Västra	  Götaland,	  Hallands	  län	  samt	  Värmlands	  län.	  
Du	  kommer	  att	  vara	  placerad	  i	  Göteborg.	  
	  	  
Dina	  viktigaste	  arbetsuppgifter	  
	  	  
I	  dina	  arbetsuppgifter	  ingår	  bland	  annat:	  
•	  Vara	  uppdaterad	  kring	  vad	  som	  händer	  i	  distrikt	  i	  allmänhet	  och	  folkbildningen	  i	  synnerhet	  
•	  Bidra	  till	  utveckling	  av	  distriktets	  ordinarie	  verksamhet	  och	  samtidigt	  hitta	  nya	  relevanta	  
verksamhetsområden	  och	  satsningar.	  
•	  Övergripande	  projektadministration	  såsom	  dokumentation,	  ansökningar,	  rapporter,	  
marknadsföring	  och	  budgetuppföljning	  	  
•	  Utveckla	  kontakten	  och	  kommunikationen	  med	  våra	  interna	  och	  externa	  intressenter/kommuner.	  
·∙	  Bidra	  till	  att	  utveckla	  Ibn	  Rushd	  egna	  kursutbud.	  
•	  Arbeta	  med	  kvalitetssäkring	  av	  distriktsverksamhet	  
	  	  
Din	  erfarenhet	  
För	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  har	  du:	  
•	  Akademisk	  utbildning	  inom	  t.ex.	  pedagogik,	  socialt	  arbete	  eller	  motsvarande	  som	  är	  relevant	  för	  
arbetet	  
•	  God	  erfarenhet	  av	  projektarbete,	  projektansökningar,	  projektledning	  och	  arbete	  med	  extern	  
finansiering	  
•	  Några	  års	  dokumenterad	  erfarenhet	  inom	  relevant	  område	  
•	  God	  kommunikationsförmåga,	  såväl	  skriftligt	  som	  muntligt	  
•	  Erfarenhet	  av	  kontakter	  med	  politiker	  och	  tjänstemän	  
•	  Erfarenhet	  av	  arbete	  i	  ideella	  organisationer	  
•	  Lätt	  för	  att	  tänka	  i	  nya	  banor	  och	  se	  möjligheter	  
•	  Ett	  strategiskt	  förhållningssätt	  kombinerat	  med	  operativt	  handlande	  
	  	  
Meriterande	  är:	  
•	  Goda	  kunskaper	  om	  islam	  och	  dess	  värderingar	  
•	  Mångspråkighet	  
•	  Erfarenhet	  av	  arbete	  inom	  folkbildningen	  
	  	  
	  	  



Dina	  personliga	  färdigheter	  
För	  att	  vara	  aktuell	  för	  tjänsten	  är	  du	  lyhörd,	  har	  hög	  social	  kompetens,	  är	  strukturerad	  och	  
serviceinriktad.	  Du	  ser	  mångfald	  som	  en	  styrka.	  Du	  är	  öppen	  och	  prestigelös	  och	  blir	  inspirerad	  av	  att	  
utveckla	  ditt	  och	  avdelningens	  arbete	  genom	  ständiga	  förbättringar.	  Du	  har	  lätt	  för	  att	  samarbeta	  
och	  tycker	  om	  att	  arbeta	  både	  självständigt	  och	  i	  grupp.	  Du	  är	  kommunikativ,	  kreativ	  och	  
strukturerad,	  Ser	  möjligheter	  och	  är	  lösningsfokuserad.	  
	  	  
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	  på	  75	  %	  med	  möjlighet	  till	  förläning.	  	  Placering	  i	  Göteborg.	  Tjänsten	  innebär	  en	  del	  resor	  
och	  viss	  kvälls-‐	  och	  helgarbete.	  
	  	  
Ansökan	  
Vi	  vill	  ha	  din	  ansökan	  senast	  den	  19	  februari	  2016,	  men	  vi	  gör	  intervjuer	  löpande	  så	  skicka	  in	  ansökan	  
så	  snart	  som	  möjligt.	  Tillträde	  sker	  snarast	  möjligt	  eller	  enligt	  överenskommelse.	  
Ansökan	  skickas	  till	  suad.darir@ibnrushd.se	  	  och	  märk	  med:	  ”Verksamhetsutvecklare	  Distrikt	  
Västra.”	  	  
	  	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
Suad	  Darir,	  Verksamhetsledare,	  0702-‐470720,	  Suad.darir@ibnrushd.se	  	  
Rashid	  Musa,	  facklig	  representant	  Unionen,	  0707699094,	  rashid.musa@ibnrushd.se	  
	  


