Islamic Relief Sverige

Projektledare
Om Islamic Relief
Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som bryr
sig om i vilken utsträckning människans grundläggande behov är täckta. Islamic Relief vill vara en
förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas
av trygghet och omtanke. Islamic Relief har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för hantering
av ett ökat antal behövande i Sverige inte minst vid flyktingsituationen som ägde rum mellan 20152016.
Om tjänsten
Islamic Relief söker efter en medarbetare som ska arbeta i ett informationsprojekt för asylsökande
i Skånes län. Arbetsplatsen kommer att vara delvis på vårt kontor i Malmö och delvis på vår mobila
mötesplats (buss) där vi genomför samtliga insatserna för asylsökande.
Är du den vi söker
Vi söker dig som har socionom- eller beteendevetar- eller motsvarande utbildning med relevant
arbetslivserfarenhet inom det sociala området. Du har intresse för människor och arbetar gärna med
insatser för asylsökande. Du brinner för att bidra till att bygga ett bättre samhälle för alla som bor
här. Tjänsten kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och
arabiska.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter






Ansvara för att planera, genomföra och utvärdera insatser för asylsökande
Marknadsföra projektets insatser gentemot målgruppen
Stötta frivilliga volontärer som arbetar i projektet
Ta kontakt med kommuner där projektet ska genomföras
Svara för löpande kommunikation

Dina kvalifikationer









Erfarenhet av arbete med flyktingarbete- och /eller frivilligorganisation i Sverige
Erfarenhet av att arrangera utåtriktade aktiviteter
Goda kunskaper om och erfarenhet av frågor som berör människor på flykt
Stor vana vid skriftlig och muntlig kommunikation
Vana vid att organisera, utbilda och leda grupper
Tala och skriva svenska
Tala arabiska
Gärna dokumenterad kunskap om, projektledning

Dina egenskaper





Tydlig och strukturerad
Förmåga att arbeta självständigt
Förmåga att entusiasmera och engagera
Brinner för frågor som berör människor på flykt
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Islamic Relief Sverige
Arbetstider och omfattning
Anställningen avser en projektanställning och är tidsbegränsad på 50 procent från 20 december
2017 till 20 augusti 2018.
Ersättning
Fast lön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-11-30
CV och personligt brev ska skickas till e-postadress rekrytering@islamic-relief.se
Företag
ISLAMIC RELIEF
Adress
ISLAMIC RELIEF
BOX 4334
10267 STOCKHOLM
Kontorsadress
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna Telefon och webbplats
Telefonnummer: 08-5888 6550
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