
 
 
 
 
 
Ibn Rushd studieförbund, distrikt Norra söker en administratör på 
50 % med placering i Sundsvall 
 
Ibn Rushd Studieförbund är ett muslimskt, partipolitiskt obundet studieförbund som är öppet för alla. Vi 
vill vara en resurs i folkbildningens och samhällsutvecklingens framkant. Demokrati, mångfald, 
mänskliga rättigheter, tro och jämställdhet är våra viktigaste frågor. 
Vi har tio nationella medlemsorganisationer som vilar på muslimsk grund. Vårt mål är att bygga upp en 
stabil, långsiktig och rikstäckande studieverksamhet som baseras på vår vision, vår värdegrund och 
på folkbildningens principer. 
 
Distrikt Norra sträcker sig över Gävleborgs län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Jämtlands län 
och Norrbottens län. 
 
Vi söker dig som är utåtriktad och tycker om möten med människor. Du har förmåga att kontrollera och 
granska arbetskvaliteten.  
Tjänsten, som administratör innebär stort eget ansvar över distriktet och du bör kunna driva arbetet på 
ett självständigt sätt.  
 
Du kommer att ha din bas på distriktets kansli i Sundsvall med övriga kollegor.   
 
Arbetsuppgifter: 
Under ledning av din lokala verksamhetsledare och förbundets internkontroll- och 
rapporteringsansvarig och tillsammans med andra konsulenter i distriktet ansvarar du för: 
 

 Att kontrollera och säkerställa kvaliteten av all folkbildningsverksamhet i distriktet. 
 Att registrera distriktets verksamhet enligt förbundets riktlinjer.  
 Att arbeta med statistik, kontroll, granskning och rapporter. 
 Att vara ett administrativt stöd till distriktet.  

 
Erfarenhet och kunskaper: 

 
 En relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som är lämplig för tjänsten. 
 Goda datakunskaper.  
 God erfarenhet av folkbildning, helst från studieförbund. 
 Din kommunikationsförmåga bör vara mycket bra, både skriftligt och muntligt.  
 Erfarenhet av arbete i ideella organisationer. 
 Du har goda administrativa kompetenser. 

 
Personliga egenskaper: 
För att trivas med tjänsten är du:  

 Lyhörd, strukturerad, stresstålig, tålmodig och serviceinriktad. 
 Noggrann. 
 Du ser mångfald som en styrka.  
 Känna inspiration och ha en vilja till ständig förbättring via utveckling.  
 Tjänsten innebär att du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, det är bra om du 

känner dig bekväm med båda formerna. 
 
Meriterande:  

 Goda kunskaper om islam och dess värderingar.  
 Flerspråkighet. 
 Erfarenhet av Ibn Rushds medlemsorganisationer. 

 
Övrigt  
Att du delar och respekterar Ibn Rushd studieförbunds värderingar tar vi för givet. I tjänsten ingår att 
representera oss både inom och utanför organisationen.  
 



 
 
 
 
 
Tjänstevillor  
Tjänsten är på 50 % med placering i Sundsvall. Det förekommer vissa resor och viss kvälls- och 
helgarbete.  
Tjänsten är en provanställning på 6 månader som sedan kan övergå till en tillsvidareanställning.  
Ansökan  
Skicka din ansökan senast 30 september 2016. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande och kan 
tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, vänta inte med att skicka in ditt CV!  
Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse.  
 
Ditt personliga brev och CV skickas till lejla.porovic@ibnrushd.se 
och märks med: Administratör Norra 
 
Arbetstid/Varaktighet 
 
50% 
 
Kontaktpersoner 
 
Lejla Porovic, 073-783 22 72  
lejla.porovic@ibnrushd.se,  
Verksamhetsledare 
 
Fackliga kontaktpersoner 
 
Mohammad Fateh Atia, 070-798 77 90, mohammad.fateh.atia@ibnrushd.se 
 
 
Arbetsgivare 
 
Ibn Rushd studieförbund 
Centralgatan 14 
852 32 Sundsvall 
Mer information på http://www.ibnrushd.se 
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