
 
 

 

 
 

Mångkulturellt centrum söker en bibliotekarie! 

Korta fakta om jobbet 
 
Omfattning: Deltid 
Varaktighet: Tillsvidare 
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning 
Kommun: Botkyrka 
Sista ansökningsdag: 2022-06-08 

Beskrivning 

Nu söker vi en bibliotekarie till vårt unika forskningsbibliotek med landets kanske främsta samling av 
litteratur med inriktning på migration, segregation, rasism samt social och kulturell mångfald. 

Mångkulturellt centrum - MKC - är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där kulturell mångfald 
reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska 
kulturarvet.  Uppdraget är att arbeta för ett hållbart samhälle och att öka kunskapen om de nya 
förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering.  För att främja en sådan 
samhällsutveckling bedriver MKC kunskapsutvecklande verksamheter i form av utbildning, forskning, 
bokutgivning och utställningsverksamhet.  

Arbetsuppgifter och kvalifikationer 
 
Vi tror att du har en hög servicenivå i mötet med våra låntagare som utgörs av såväl studenter, forskare och 
personal, som en intresserad allmänhet. Du behöver ha ett stort intresse för våra frågor för att tillsammans 
med centrets forskare och övrig personal utveckla bibliotekets innehåll och service. Utöver sedvanliga 
biblioteksuppgifter som bemanning och drift bidrar du till att sprida kunskap om biblioteket och i det arbetet 
ha ett nära samarbete med vårt kommunikationsteam. I tjänsten ingår också att i mindre utsträckning 
tillsammans med övrig verksamhet bidra med programverksamhet i biblioteket, så du får gärna ha erfarenhet 
av sådan. 

Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du ska ha 
erfarenhet av praktiskt biblioteksarbete och vara intresserad av forskning och folkbildning. God svenska och 
engelska i tal och skrift är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande. Erfarenhet av organisering 
eller arbete i socioekonomiskt utsatta urbana områden är också ett plus.  

Dina personliga egenskaper är viktiga. Du tänker kreativt och ser utvecklingsmöjligheter och finner på så 
sätt nya metoder och arbetssätt. Du arbetar lika gärna individuellt som i grupp, och är bra på att skapa 
kontakter.  

Tjänsten: Bibliotekarie med placering på biblioteket på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka. Tjänstens 
omfattning är 50 % och är en tillsvidareanställning med tillträde 2022-09-15. Ansökan med löneanspråk skall 
vara inkommen senast 2022-06-08. Vi tillämpar provanställning. 

MKC hittar du på Fittja gård, i våra byggnader från 1800-talet, ett stenkast från tunnelbanestationen Fittja. 
Biblioteket är beläget i nya huvudbyggnaden med utsikt över Fittja äng och Albysjön. Vår besöksadress är 
Värdshusvägen 7, Norsborg.  

 



 
 

 

 
Ansökan och kontakt 
 
Förbered ETT dokument i Word eller PDF innehållandes: 

• CV och personligt brev (max 1 sida) 

• Vi undanber oss foto och personnummer i ansökan 

• I ämnesraden skriver du ”Ansökan: Bibliotekarie MKC” 

• Bifoga ditt dokument enligt ovan 

Skicka ett mejl med ämnesrad ”Ansökan: Bibliotekarie MKC” till nina.edstrom@mkcentrum.se där filen 
med CV och ditt personliga brev bifogas. 

 

Vi vill ha din ansökan senast den 8 juni. 

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kalla till intervju, samt be om två referenser. 

För frågor om tjänsten, kontakta:  
Nina Edström, Basgruppsledare för Forskning:  
nina.edstrom@mkcentrum.se, tel. 08 120 259 14 

För fackliga frågor, kontakta:  
René León Rosales, forskare (DIK) 0707 94 80 78 

För mer information om Mångkulturellt centrum - MKC, besök www.mkcentrum.se och följ oss på 
Linkedin, Facebook, Instagram och YouTube. 
 
 

Anställningsvillkor 

Vi tillämpar provanställning.  

Omfattning: deltid, 50% av heltid. Obekväm arbetstid kan förekomma. 

Tillträde: 15 september 2022 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 
 

 
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare och rekryteringsföretag i denna rekrytering. 
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