
 

Projektledare för validerings- och matchningsverksamhet (50%) 

Kommun: Stockholm  

Yrkesroll: Studie- och yrkesvägledare  

Brinner du för integration och etableringsfrågor och vill skapa arenor för möte och utveckling? Är du 

dessutom en social, driven och resultatinriktad 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 

Ibn Rushd Studieförbund har av Folkbildningsrådet fått i uppdrag att göra matchnings- och 

valideringsinsatser för nyanlända unga och unga vuxna. Syftet är att skapa förutsättningar för 

utbildning, praktik och anställning samt att validera generella kompetenser och yrkeskompetenser. 

Ibn Rushd Studieförbund driver tillsammans med bland annat Svenska kyrkans församlingar på 

Södermalm, biståndsorganisationen Islamic Relief och Stockholms moské verksamheten Goda 

Grannar. Matchnings- och valideringsinsatserna kommer ske via Goda Grannar som redan idag har 

mottagningar för rådgivning, samhällsinformation och språkundervisning.  

Dina arbetsuppgifter  

Som ”Projektledare för validerings- och matchningsverksamhet” planerar, vägleder och samordnar 

du insatser som skapar möjlighet för validering och matchning för nyanlända unga och unga vuxna. 

Inledningsvis sker detta genom motiverande samtal, kartläggning av kompetens samt att genom att 

skapa medvetenhet om individens egen kompetens. Målet är att detta sedan ska valideras och att de 

nyanlända ska matchas till utbildningar, praktikplatser och anställningar. Du sitter på en 

samordnande roll där du har det övergripande ansvaret för projektet samt ger våra handledare de 

verktyg som behövs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är också du som har ansvar för 

kontakten med myndigheter och civilsamhället. Som projektledare deltar du också på ”söka jobb-

mässor” och ansvarar för workshops samt framtagning av informationsmaterial inom området.  

Om dig  

Vi söker dig som är nytänkande, relationsskapande och har stor inre drivkraft. Du är också en 

utåtriktad, lugn och pedagogisk person som tycker om att möta nya människor. Du har förmågan att 

arbeta individuellt och att kunna leda dig själv efter uppsatta mål. Du har också god 

samarbetsförmåga och tror på att samarbete är vägen till framgång. Det underlättar om du har 

http://www.ibnrushd.se/


 
lokalkännedom och mycket kontakter inom civilsamhället och kunskap om myndigheters arbetssätt. 

Du är flexibel, kan arbeta med flera processer parallellt och trivs i att arbeta under tidspress.  

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

• Har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet  

• Har erfarenhet av projektledning  

• Har god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt 

Det är meriterande om du:   

• Är utbildad studie- och yrkesvägledare 

• Har erfarenhet av pedagogiskt arbete  

• Har erfarenhet av arbete i ideella organisationer 

• Är flerspråkig (gärna arabiska och dari)  

Anställningsvillkor 

Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med förlängningsmöjlighet upp till 1 år (eventuellt 

längre). Du är placerad i Stockholm. Tillträde snarast möjligt. Tjänsten innebär en del resor och visst 

kvälls- och helgarbete. 

Kontaktperson 

Börje Bergfeldt 

borje.bergfeldt@ibnrushd.se 

076-002 41 00 

Facklig kontaktperson 

Mohammad Fateh Atia 

mohammad.fateh.atia@ibnrushd.se 

070-798 77 90 

Ansökan 

Vi ser fram emot att få din ansökan via rekrytering@ibnrushd.se så snart som möjligt. Märk din 

ansökan med ”Projektledare för validerings- och matchningsverksamhet”. Intervjuer kommer att ske 

löpande varför det är bäst att inte dröja med ansökan! Varmt välkommen att söka! 

Adress 

Sundbybergsvägen 1C 

171 73 Solna 
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