
Ibn Rushd söker projektassistent till Kreativa Platser (50%) 

Kommun: Kristianstad 

Yrkesroll: Projektassistent 

Vill du arbeta för att få människor att våga utöva kultur och att lyfta fram kulturutövare som idag inte 
har någon självklar tillgång till en scen eller rum för att utöva den? Är du dessutom en strukturerad 
och social person som trivs i en miljö som präglas av delaktighet och engagemang? Då kan du vara 
rätt person för oss!  

Om oss 

Ibn Rushd Studieförbund 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 

Om projektet  

Gamlegården är en av 15 utvalda platser i Sverige att ingå i Statens konstråds projekt ”Konst händer” 

som är en del av regeringens satsning Äga rum. En satsning på kulturverksamheter i vissa 

bostadsområden. Syftet är att, med kultur som motor, skapa demokratiska och kreativa mötesplatser 

och främja kunskap och bildning, jämställdhet, integration, samhällsinformation och tolerans. 

Utformningen av projektet beror förstås på vilka kulturella engagemang som intressen som finns. 

Första steget i projektet går därför ut på att inventera området och vilka kulturkrafter som för 

närvarande existerar.  

Dina arbetsuppgifter  

Som projektassistent kommer du assistera projektledarna i diverse uppgifter. Du kommer arbeta 

administrativt och koordinerande, med bland annat bokning av lokaler och möten. I slutet av juli 

kommer Kreativa Platser anordna ett event i Gamlegårdet, vilket du som projektassistent kommer att 

stödja dina kollegor i planerandet och utförandet av. Du kommer utgå från projektets kontor i 

Gamlegården.  

Om dig  

Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och social. Du har också god samarbetsförmåga och tror 

på att samarbete är vägen till framgång. Det underlättar om du har lokalkännedom och mycket 

kontakter i området och föreningslivet. Du är flexibel, kan arbeta med flera processer parallellt och 

trivs i att arbeta under tidspress.  

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

 Några års relevant arbetslivserfarenhet  

 Erfarenhet av arbete i ideella organisationer 

 God kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt 

Det är meriterande om du:   

 Har erfarenhet av folkbildning eller liknande pedagogisk verksamhet  

http://www.ibnrushd.se/


 Har kunskap om islam och dess värderingar 

 Är flerspråkig (svenska, engelska och arabiska) 

 Har erfarenhet av arbete inom Studieförbundet Ibn Rushds medlemsorganisationer 

Anställningsvillkor 

Tjänsten är en visstidsanställning på 50% till och med 2017-07-31, med chans till förlängning. 

Tillträde sker snarast möjligt. Tjänsten innebär en del resor visst kvälls- och helgarbete.  

Kontaktperson 

Ala Eddin Al-Qut , Verksamhetsledare Distrikt Södra 
070-769 90 95 

ala.eddin.alqut@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  ala.eddin.alqut@ibnrushd.se e så snart som möjligt. Märk din 

ansökan med ”Projektassistent”. Intervjuer kommer att ske löpande varför det är bäst att inte dröja 

med din ansökan! Varmt välkommen att söka! 

Adress 

Fagerstagatan 1D 

214 44 MALMÖ 

 

mailto:lejla.porovic@ibnrushd.se

