EFS Västerbotten söker

Präst/Föreståndare 100 %
till Vasakyrkan, Umeå
Vi letar efter dig som vill möta framtidens utmaningar tillsammans med oss och arbeta efter visionen
”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Är du den vi söker?
Vilka är vi?
EFS Vasakyrkan har sedan mitten på 1800-talet funnits i centrala Umeå. Föreningen präglas av ett
starkt ideellt engagemang, ett rikt musikliv och ett aktivt deltagande i EFS internationella arbete. Idag
har föreningen ca 300 medlemmar i alla åldrar.
Vi vill
-

Vara en öppen kyrka som präglas av värme, gemenskap och generositet
Utveckla vårt utåtriktade arbete med tanke på de som har störst behov i samhället,
tillsammans med andra kyrkor
Utveckla vårt arbete med inriktning mot studenter och unga vuxna
Stärka vår profil som centrumkyrka

Vad gör vi?
-

Gudstjänsterna med mycket sång och musik är centrala i vår verksamhet. Till gemenskapen i
gudstjänsten och runt fikaborden inbjuds alla, såväl ung som gammal.
Arbete och stöd till mission samt kontakt med våra vänförsamlingar i Tanzania och Indien
utgör ett stående inslag i vår verksamhet
Barn och ungdomsarbetet är prioriterat
Arbete bland studenter och unga vuxna

Platsen
Norrlands största stad Umeå är en universitetsstad med ca 130 000 invånare som erbjuder allt från
idrotts- och föreningsliv till ett brett kulturutbud. Staden har de senaste åren haft en stark tillväxt och
kommunen har en vision om att växa till 200 000 invånare innan år 2050. Vasakyrkan har med sitt
läge invid knutpunkten Vasaplan i centrala Umeå en fantastisk möjlighet att nå ut med budskapet om
Jesus.
Vi söker dig som
-

Vill vara med och leda och Vasakyrkans verksamhet i enlighet med visionen.
Inspireras av, och ser möjligheter med att jobba i en stadsmiljö och i närhet till andra
församlingar och kyrkliga sammanhang
Har ett andligt ledarskap som utvecklar både anställda och medlemmar
Är öppen för nya människor och nya verkligheter

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
Vi intervjuar och anställer löpande. 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
anton.vennberg@efsvasterbotten.se

