
 

Ibn Rushd Studieförbund söker cirkelledare i miljö och odling 

Kommun: Stockholm 

Yrkesroll: Cirkelledare/Studiecirkelledare  

Ibn Rushd Studieförbunds distrikt GSU (Gotland, Stockholm och Uppsala) söker nu flera cirkelledare 
till Stockholm som ska leda våra studiecirklar i miljö och odling.  

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 cirkelledare på Studieförbundet Ibn Rushd kommer ditt arbete bestå av lära och förbättra 
cirkeldeltagares kunskaper inom miljö och/eller odling, utifrån folkbildningens idé om att anpassa 
lärandet till deltagarnas förutsättningar, behov och potential.  

Arbetar du som cirkelledare inom miljö är målet att utveckla deltagarnas kunskaper om vår tids 
största miljöhot och utmaningar. Du arbetar utifrån vårt nya studiematerial Grön Strävan, som lyfter 
ett medvetet miljöengagemang inom islam.  

Arbetar du som cirkelledare inom odling är målet att utveckla deltagarnas kunskaper i hur en med 
enkla medel kan odla ekologiskt för eget bruk.  

Ibn Rushd Studieförbund tillhandahåller stödmaterial till undervisningen, men du kommer som 
cirkelledare ha stora möjlighet till att påverka studiecirklarnas innehåll. I arbetet ingår även planering 
och efterarbete av undervisningen. Arbetstiderna för cirkelledare varierar, beroende på gruppens 
önskemål och möjligheter.  

Om dig  

Vi söker dig som är en kunnig och pedagogisk ledare. Du brinner för ditt ämne och delar gärna med 
dig av din kunskap till andra. Du är lyhörd, strukturerad, positiv och gillar att träffa nya människor. Vi 
ser gärna att du tar initiativ och ställer dig positiv till förändring och utveckling.  

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

• Erfarenhet av pedagogiskt arbete  
• God kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt 

Det är meriterande om du:   

• Har erfarenhet av folkbildning  
• Är flerspråkig 
• Har kunskap om olika kulturer 

http://www.ibnrushd.se/


 
Anställningsvillkor 
Tjänsten är en visstidsanställning med timlön. Omfattning kommer att diskuteras vid eventuell 
anställning.  

Kontaktperson 
Mona Nechma 
mona.nechma@ibnrushd.se  
073-519 15 77 

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

Ansökan 
Vi ser fram emot att få din ansökan till mona.nechma@ibnrushd.se så snart som möjligt, dock senast 
2017-08-31.  Märk din ansökan med ”Cirkelledare GSU”. Skriv gärna hur mycket du har möjlighet att 
arbeta och under vilka tider i din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande varför det är bäst att 
inte dröja med ansökan! Varmt välkommen att söka! 

Adress 
Sundbybergsvägen 1C, 7tr  Solna  
17173 Solna  

 


