
 

Projektledare till Arabiska bokmässan 

Kommun: Malmö 

Brinner du för litteratur och kultur? Pratar du svenska, arabiska och engelska? 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 

I april 2017 arrangerade Ibn Rushd studieförbund Skandinaviens första arabiska bokmässa. I 
projektet samarbetar vi med Helsingborgs och Malmö stadsbibliotek samt Skurups folkhögskola. 
Under fyra dagar presenterade ett 20-tal bokförlag från Sverige och Mellanöstern över 5000 titlar i 
poesi, faktalitteratur, prosa och barnlitteratur på arabiska i Baltiska hallen i Malmö. Intresset var 
stort med nära 2000 besökare och både lokal och internationell media var på plats. Ibn Rushd vill nu 
utveckla konceptet och större satsning som når en större och bredare publik. Bokmässan ska 
arrangeras i april eller maj 2018. 

Syftet med projektet är att främja läsande och att öka intresset för litteratur hos projektets 
målgrupper. Vi vill även öka tillgängligheten till arabisk litteratur och uppmuntra till läsande, inte 
enbart av arabisk litteratur men även av svensk litteratur som översatts till arabiska. 

Dina arbetsuppgifter   

Som projektansvarig kommer du planera, genomföra och utvärdera den arabiska bokmässan. Du 
marknadsför projektet, har kontakt med samarbetspartners, bokförlag, författare, poeter och media 
samt sköter administrationen. När dagen är kommen är det du som är huvudansvarig på mässan och 
se till att allt flyter på enligt planen.  

Du kommer också ingå i styrgruppen för bokmässan. En grupp som består av Ibn Rushd 
Studieförbund, representanter från samarbetspartners och personer som är kunniga inom området.  

Du kommer vara placerad på Ibn Rushds kontor i Malmö och rapportera till förbundets 
Verksamhetsledare i Distrikt Södra.   

Om dig 

Vi söker sig som har ett stort och brinnande intresse för litteratur och kultur. Du 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 och en god representant för Ibn Rushd Studieförbund. Som person 
ansvarstagande, trivs med att arbeta självständigt, är social, innovativ och strukturerad.  

Vi tror att du har följande kvalifikationer:  

 Erfarenhet av projektledning, 

http://www.ibnrushd.se/


 

 Erfarenhet av mässor och/eller utställningar, 

 Mycket goda kunskaper i arabiska, både i tal och skrift  

 Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift 

 God datorvana,  
 

Det är meriterande om du:   

 Har erfarenhet av arbete i ideella och/eller idéburna organisationer,  

Anställningsvillkor 
Tjänsten är en visstidsanställning på 50% fram till 2018-06-30. Du är placerad i Malmö. Tillträde sker 
snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär resor och visst kvälls- och helgarbete. 

Kontaktperson 
Ala Eddin Al-Qut 
0707699095 
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 rekrytering@ibnrushd.se så snart som möjligt, dock senast 
12:e november. Märk din ansökan med ”Arabiska bokmässan”. 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 

 


