
 

Projektansvarig för jobbmässa 

Kommun: Stockholm 

Brinner du för integration, etablering och arbetsmarknad? Är du en erfaren projektledare som trivs 
att arbeta med både strategisk planering och handfasta arbetsuppgifter? 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 

Om projektet 

Ibn Rushd Studieförbund har beviljats projektmedel av Länsstyrelsen i Stockholm, för en jobbmässa 
för asylsökande. Enligt statistik från Migrationsverket finns det idag 10 349 inskrivna personer inom 
asylprocessen i Stockholms län. Jobbmässan vänder sig främst till asylsökande men kommer även 
vara öppen för allmänhet för att skapa en öppenhet, där alla är välkomna. Syftet med projektet är att 
skapa en plattform där mötet står i centrum. Där en marginaliserad grupp möter etablerade 
samhällsinsitutioner, organisationer och föreningar för ömsesidigt intresseutbyte. Vi strävar även 
efter att öka kunskapen hos denna målgrupp om arbetsmarknadsfrågor; om hur man blir en attraktiv 
arbetssökande, vilka möjligheter det finns för studier, hur man stärkta generella kompetenser i ett 
tidigt skede m.m. 

Jobbmässan planeras hållas i tre delar av länet, där tillgång till lokal och deltagare är mest 

omfattande.   

Dina arbetsuppgifter   

Som projektansvarig kommer du, tillsammans med din arbetsledare, planera jobbmässan. Du 
kommer själv ansvara för genomförandet av mässan samt för utvärderingen av den. Arbetet är delvis 
strategiskt – du planerar marknadsföringsinsatser, arbetar med koncept och väljer strategiska platser 
för mässorna. På samma gång arbetar du praktiskt med att nå ut till målgruppen genom att söka upp 
deltagare och informera om mässan. Du skapar också kontakter med samarbetsparters, utställare 
och föreläsare i form av till exempel myndigheter, företag, organisationer och fackföreningar. På 
mässan kommer du har timavlönad personal till din hjälp, vilka du själv rekryterar. När dagen är 
kommen är det du som är huvudansvarig på mässan och ser till att allt flyter på enligt planen.   

Som projektansvarig kommer du ingå i förbundets kvalitetsavdelning. Du kommer vara placerad på 
förbundets kansli i Solna.  
 
Om dig  

Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta med människor i många olika situationer och från 
olika kulturer. Du är en resultatdriven person som får saker att hända. Du brinner för integration, 

http://www.ibnrushd.se/


 
etablering och arbetsmarknad och är en god representant för Ibn Rushd Studieförbund. Som person 
är du ansvarstagande, trivs med att arbeta självständigt, är social, innovativ och initiativtagande. 

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

 Erfarenhet av projektledning, 

 Erfarenhet av mässor eller utställningar, 

 Kunskap om arbetsmarknad och arbetsmarknadsfrågor, 

 Kunskap om asylprocessen. 
 

Det är meriterande om du:   

 Har erfarenhet av arbete i ideella eller idéburna organisationer,  

 Är flerspråkig (gärna arabiska/somaliska/dari),  

 Har ett kontaktnät med målgruppen samt med myndigheter och företag, 

 Har erfarenhet av försäljning eller annan kontaktsökande verksamhet.  

Anställningsvillkor 
Tjänsten är en visstidsanställning fram till 2018-06-30 med stor chans till förlängning. Du är placerad i 
Solna, Stockholm. Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär resor 
inom Stockholms län och visst kvälls- och helgarbete. 

Kontaktperson 
Fatema Vanat, Verksamhetsutvecklare Språk och Etablering   
073-519 15 78 
vatena.vanat@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 
19:e november. Märk din ansökan med ”Projektansvarig”. Intervjuer kommer att ske löpande och 
tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför det är bäst att inte dröja med din ansökan! 
Varmt välkommen att söka! 

Adress 
Sundbybergsvägen 1C 
171 73 Solna 
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