
 

Kommunikatör/Redaktör  
 

Är du en skicklig skribent som vill skriva om demokrati, kultur, mänskliga rättigheter och folkbildning? 
Trivs du med självständigt arbete och är väl insatt i vad det innebär att på egen hand producera 
material - från idé till färdig slutprodukt? Då kan du vara rätt person för oss! 

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 kommunikatör på Ibn Rushd Studieförbund kommer du självständigt arbeta med att planera, 
utföra och följa upp kommunikationsinsatser. Din främsta uppgift är att ansvara för det redaktionella 
innehållet i våra kommunikationskanaler. Till exempel kommer du vara redaktör för vår tidskrift 
Kupolen, som vi ger ut fyra gånger om året (läs tidskiften här: http://www.ibnrushd.se/tidskriften-
kupolen/). Du kommer fånga upp intressanta händelser i vår verksamhet, skapa nyheter av dessa och 
sedan publicera dem. Du genomför självständigt research, eventuella intervjuer samt fotografering 
samt ser till att materialet distribueras. Du kommer också ägna dig åt nyhetsbevakning och åt att 
omvandla politiska beslut och rapporter från till begripliga nyhetstexter. I din roll kommer du även 
fungera som stöd och rådgivare i vissa övriga kommunikationsfrågor på förbundet. 

Som kommunikatör rapporterar du till vår Verksamhetschef. Du kommer arbeta nära verksamheten 
och nära vår andra kommunikatör, som bland annat ansvarar för våra sociala medier.  
 
Tjänsten är tänkt att vara på heltid, men den kan även revideras till 75% av heltid, om så önskas.  

Om dig  

Vi söker dig med kunskap om och intresse för mänskliga rättigheter, demokrati och folkbildning. Du 
är van och driven skribent som också har känsla för bild och foto. Arbetet innebär mycket intervjuer 
och samtal. Det är därför viktigt att du är duktig på att skapa förtroende och goda relationer, både 
internt och externt. Du har god förmåga att hitta, analysera och sammanfatta stora mängder 
information. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du trivs med att arbeta individuellt och att 
leda dig själv efter uppsatta mål.  

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

 Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet 

 Minst tre års erfarenhet av kommunikationsarbete 

Det är meriterande om du:   

 Har kunskap om islam och dess värderingar 

 Behärskar Adobe InDesign och Photoshop  

http://www.ibnrushd.se/


 

 Har erfarenhet av arbete i ideella/idéburna organisationer 

Anställningsvillkor 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du är placerad Solna. Tjänsten 
innebär resor och visst kvälls- och helgarbete. 

Kontaktperson 
Omar Mustafa, förbundsrektor  
076-623 22 69 
omar.mustafa@ibnrushd.se 

Agnes Fockstöm, HR-generalist 
073-5191571 
agnes.fockstrom@ibnrushd.se 

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

Ansökan 
Vi ser fram emot att få din ansökan via rekrytering@ibnrushd.se så snart som möjligt, dock senast 6:e 
augusti. Märk din ansökan med ”Kommunikatör”. I början av augusti kommer ansökningarna 
behandlas. Intervjuer kommer hållas i mitten/slutet av augusti.   

Varmt välkommen att söka! 


