
EFS Västerbotten söker 

Ungdomsledare 70 – 100 % 

till Vasakyrkan, centrala Umeå 

 

Vasakyrkan vill vara en öppen kyrka som präglas av värme, gemenskap och generositet, 
möter och betjänar människor i Umeå. Vasakyrkan har en lång tradition av att vara en kyrka 
mitt bland folket – vi befinner oss nämligen i centrala Umeå och här har vi varit sedan mitten 
av 1800-talet. Vi är en varm förening på ca 270 medlemmar med stor omsorg för varandra, 
ett rikt musikliv och ett aktivt deltagande i EFS internationella arbete.  

Nu vill vi satsa på arbetet med unga vuxna. 

Vi strävar efter att hitta kreativa sätt för unga vuxna att möta Gud och varandra på, och tror 
att du som söker tjänsten vill vara med och bygga en sådan plats. En plats dit bosatta, 
nyinflyttade, studenter eller de som av andra anledningar kommer till Umeå eller redan bor 
här, kan hitta en meningsfull gemenskap och finna och växa i sin tro på Gud.  

 

Vi söker dig som 

- vill jobba mot vår vision ”människor och samhällen förvandlade av Jesus”. 
- Vill entusiasmera och utrusta ideella.  
- är trygg i din tro och att dela den med andra.  
- har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra mot uppsatta mål, men är 

också drivande i att sätta mål och har visioner för ditt arbete. 
- är du präst så är det meriterande 
- har utbildning eller erfarenhet som är relevant för ditt uppdrag. 

 

Låter det intressant? Skicka in din ansökan till info@efsvasterbotten.se redan nu då 
intervjuer sker löpande. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. 

Har du frågor om tjänsten? 

Hör av dig till: Peo Einemo (styrelseordförande Vasakyrkan) peo.einemo@gmail.com 073-
074 00 61, Anna Duveskog (Verksamhetsledare, Vasakyrkan) anna@vasakyrkan.com 072 601 
12 41, Marie Granholm, (personalstrateg EFS Västerbotten) 
marie.granholm@efsvasterbotten.se, 090-12 58 17. 

För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS 
Västerbotten som arbetsgivare och tjänsten är tillsvidare på 70 - 100 %. Facklig representant 
är Stefan Nordström, stefan.nordstrom@fv.vision.se, 0735-41 77 82, 0720-50 43 32. 

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga 
tron på Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS 
Västerbotten är en distriktsorganisation för samordning och stöd för EFS missionsföreningar i 
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Västerbotten. Distriktskansliet ligger placerat centralt i Umeå men arbetet gäller i hela 
Västerbotten. 

 

 

 

 

 


