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Stockholm den 14 mars 2016 

 

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND SÖKER STUDIEKONSULENT PÅ 

HELTID TILL Stockholm 

 
Ibn Rushd Studieförbund har för avsikt att vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen 

och har ett fokus på tro, rättigheter och mångfald. Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom civilsamhället, med 

myndigheter och andra intressenter för att kunna bidra till en förändring till det bättre i samhället. Vi vill stärka 

den svenskmuslimska folkrörelsen och identiteten och gör det i samverkan med våra medlemsorganisationer. 

För mer information om studieförbundet se www.ibnrushd.se. Vårt distrikt sträcker sig över Gotlands, 

Stockholms och Uppsala län. 

    

Uppdraget 
Vi söker en studiekonsulent på heltidstjänstgöring 100% med placering i Järva området i Stockholm. Arbetet 
handlar bland annat om att utveckla vårt arbete i distriktet vilket innebär att du i första hand ska utveckla 
samarbetet med våra medlems- och samarbetsorganisationer utifrån deras behov och önskemål. Upprätthålla, 
utveckla relationer och bygga nätverk från cirkelledare till centrala aktörer. En hel del administrativa uppgifter 
ingår.  
 

Dina viktigaste arbetsuppgifter 

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: 
• Att under ledning av verksamhetsledare och tillsammans med andra konsulenter vara ansvarig för 

arbete med medlemsföreningar och deras rapportering av folkbildningsverksamhet. Detta inbegriper 
även arbete med att säkerställa god kvalité i föreningarnas folkbildningsverksamhet 

• Att utveckla folkbildningsverksamhet i distriktet genom folkbildande aktiviteter och projekt 
• Att på uppdrag hålla kontakt med Ibn Rushd studieförbunds interna och externa intressenter 
• Att på uppdrag delta i samrådsgrupper 

 
 

 

Din erfarenhet 
• För att lyckas i arbetet som studiekonsulent tror vi att du har: 
• En akademisk utbildning, men minst gymnasial utbildning inom t.ex. pedagogik, socialt arbete eller 

motsvarande som är relevant för arbetet 
• God erfarenhet av folkbildning, helst studieförbund 
• God kommunikationsförmåga, såväl skriftligt som muntligt  
• Erfarenhet av kontakter med politiker och tjänstemän 

http://www.ibnrushd.se/
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• Erfarenhet av arbete i ideella organisationer, gärna muslimska organisationer 
• Lätt för att tänka i nya banor och se möjligheter 
• Ett strategiskt förhållningssätt kombinerat med operativt handlande 
• Förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt 

 

Meriterande är: 
• Goda kunskaper om islam och dess värderingar 
• Flerspråkighet 
• Erfarenhet av Ibn Rushds medlemsorganisationer 

 

Dina personliga färdigheter 
För att vara aktuell för tjänsten är du lyhörd, har hög social kompetens, är strukturerad, stresstålig och 
serviceinriktad. Du ser mångfald som en styrka. Du är öppen och prestigelös och blir inspirerad av att utveckla 
ditt och distriktets arbete genom ständiga förbättringar. Du har lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta 
både självständigt och i grupp. Du är kommunikativ, kreativ och strukturerad, ser möjligheter och är 
lösningsfokuserad. 

 

Övrigt 
Att du delar och respekterar Ibn Rushd studieförbunds värderingar tar vi för givet, liksom att du har förmåga att 
representera oss såväl inom som utanför organisationen. 
  

Villkor 
Heltidstjänstgöring med placering i Järva området i Stockholm. Tjänsterna innebär en del resor och visst kvälls- 
och helgarbete och börjar med 6 månaders provanställning. 

 

Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast 31 mars 2016 men vi gör intervjuer löpande och kan tillsätta tjänsten innan sista 
ansökningsdag, så skicka in ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker snarast möjligt eller enligt 
överenskommelse.  

 
 
 
Skicka din ansökan med CV till info.gsu@ibnrushd.se och märk det med ”SK Stockholm”. 
 
För mer information, kontakta:  
Mohammed Mustaffa Dini, verksamhetsledare, +46(0)7 35 19 15 53, mohammed.dini@ibnrushd.se  

Mohammad Fateh Atia, facklig representant, +46(0)7 07 98 77 90, mohammad-fateh.atia@ibnrushd.se 
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