EFS Västerbotten söker

Diakon/Diakoniassistent 75 % (vik.)
Grisbackakyrkan Umeå
Inför hösten 2019 och våren 2020 söker Grisbackakyrkan en diakon/diakoniassistent 75 % vikariat, då
ordinarie tjänsteinnehavare ska vara föräldraledig. Du blir en del av ett kompetent och kreativt
arbetslag i en kyrka med goda relationer till människor i närområdet.
Vill du vara med och:
 skapa öppna, goda mötesplatser för människor med och utan funktionsnedsättningar
 samarbeta med och stötta volontärer
 möta människor som behöver någon att samtala med
 medverka till att göra det diakonala perspektivet synligt i gudstjänster
Vi söker dig som:
 har lätt att knyta kontakter med människor
 kan arbeta självständigt men också har lätt att samarbeta med andra
 har visioner för hur ensamhet och ohälsa kan lindras
 vill dela med dig av din kristna tro till andra
Vi ser gärna att du är vigd diakon men tar även emot sökande som har en längtan efter att ta sitt
yrkesliv i den riktningen. Medlemskap i Svenska kyrkan är ett krav och du behöver kännedom om
EFS. Till arbetsuppgifterna hör också att medverka på EFS Västerbottens arrangemang t.ex. i form av
läger. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Grisbackakyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan och därtill en distriktskyrka
inom Umeå landsförsamling. Grisbackakyrkan präglas av stort engagemang av volontärer i alla åldrar
och inom diakonin är Blå Träffen känd över hela Umeå.
Mer information om Grisbackakyrkan och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/umea/grisbackakyrkan, www.blatraffen.se och www.efsvasterbotten.se. För
anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. Ange ev.
löneanspråk.
Upplysningar om tjänsten lämnas av Moa Beak (präst/arbetsledare) 090-200 28 53, Harry Gustafsson
(ordförande i Grisbacka EFS-förening) 070-245 02 59, Anders Lindh (distriktsföreståndare EFS
Västerbotten) 070-324 85 11 och Sara Sandström (facklig representant) 090-200 27 66.
Sänd din ansökan senast 15 maj till Eva S Bäckström, EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå,
eller till eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

