EFS Västerbotten söker

Präst 100 %
till Vasakyrkan, Umeå
Vasakyrkan i Umeå söker en präst för tillsvidareanställning. Vi letar efter dig som vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med oss och arbeta efter vår vision att leva nära Jesus, nära varandra och
nära omvärlden. Är du den vi söker?
I Vasakyrkan finns en EFS-förening med 300 medlemmar och många ideella krafter. I arbetslaget
finns en präst, en barn- och musikkonsulent, en ungdomspräst och en ungdomsledare. Med det
fantastiska läget mitt i centrum finns stora möjligheter till utåtriktat arbete. Vasakyrkan har flera
aktiva körer, tonårsgrupp, missionssamlingar, smågrupper och mycket mer. Vasakyrkan önskar vara
en plats som ger utrymme för människor att möta Gud och fördjupa sin relation till andra människor.
Som präst i Vasakyrkan leder du och har du ansvar för verksamheten i föreningen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
•
Gudstjänster och andakter, planering och genomförande
•
Arbetsledning
•
Kontakt med medlemmar och inspiration till ideellt arbete
•
Själavårdande samtal
•
Arbete med EFS Västerbottens gemensamma verksamhet i form av t.ex. konfirmationsläger
Vi söker dig som är prästvigd och delar EFS och Svenska kyrkans tro och värderingar. Du har förmåga
att kombinera andligt ledarskap med tydligt chefskap. Vi tror att du vill vara med och driva
utvecklingen av Vasakyrkans arbete. Som person är du utåtriktad och skapar förtroendefulla
relationer. Vi ser gärna att du tidigare arbetat i en kyrka i stadsmiljö.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. För anställningen gäller ett
förmånligt avtal mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS Västerbotten som
arbetsgivare. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt. Ange eventuellt löneanspråk.
Upplysningar om tjänsten lämnas av Peo Einemo (ordförande i styrelsen) 073-074 00 61,
ordforande@vasakyrkan.com, Anders Lindh (distriktsföreståndare EFS Västerbotten) 090-12 58 69
och Sara Sandström (facklig representant) 090-200 27 66. För vidare information om Vasakyrkan – se
www.vasakyrkan.com
Sista ansökningsdag är 16 maj 2019. Ansökan, med CV och personligt brev där du beskriver varför du
är den vi söker skickas till EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå eller efs@efsvasterbotten.se

