
EFS Västerbotten söker vikarie 

Medarbetare 35-60%  
Till Carlskyrkan, Umeå 

 

Tycker du om att möta människor? I Carlskyrkan får du chansen att göra just det! 

 

Till Carlskyrkan kommer människor från olika sammanhang och i olika åldrar. Vi är en kyrka som 

rymmer många olika aktiviteter som vänder sig till både barn och vuxna, allt från scouter, seniorer 

och integrationsfrämjande arbete till vardagsmiddagar. Nu har en i vårt arbetslag ansökt om 

tjänstledighet och vi söker därför en ersättare. 

Vi letar efter dig som tycker om att möta människor och vara en del i att skapa en god gemenskap. 

Vi tror att du har en personlig kristen tro och tycker det är viktigt att uppmuntra andra till ideellt 

engagemang. I tjänsten kan ingå olika arbetsuppgifter beroende på vem du är, men med en 

tyngdpunkt på diakoni, administration och/eller arbete med barn och familj, andra arbetsuppgifter i 

våra olika verksamheter kan också bli aktuella beroende på vilka kompetenser och gåvor du har.  

I din tjänst kommer du ingå i ett dynamiskt arbetslag bestående av 6 personer som, tillsammans 

med ideella, formar vårt sätt att vara kyrka.  

Carlskyrkan är en plats där människor hittar en gemenskap, kommer till tro på Jesus och formas av 

honom och hans sätt att vara. Carlskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan och 

därtill en distriktskyrka inom Ålidhems församling. 

Du bör vara medlem i Svenska kyrkan och meriterande om du har god kännedom om EFS och Salt. 

Låter det intressant? Skicka in din ansökan till info@efsvasterbotten.se redan nu då intervjuer sker 

löpande. Dock senast 1 juni. Tillträde enligt överenskommelse. Ange löneanspråk. Stor vikt läggs vid 

personlig lämplighet. Den högre tjänstegraden under förutsättning av ännu ej fattade beslut. Ange i 

din ansökan hur många procent du är intresserad av.  

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Mats Bohman, präst och arbetsledare, 072-539 11 49 

Anders Sjöström, ordf. EFS i Carlskyrkan, 070-666 46 88, Marie Granholm, personalstrateg EFS 

Västerbotten, marie.granholm@efsvasterbotten.se, 090–125817. 

 

Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på ett år från 15 augusti 2022 till 15 augusti 2023 med 

möjlighet till förlängning.  För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision 

Ekumeniska, med EFS Västerbotten som arbetsgivare. Facklig representant är Evelina Lundqvist 

evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se 0910-78 79 72 

Mer information om Carlskyrkan och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på: 

www.carlskyrkan.nu och EFS Västerbotten: www.efsvasterbotten.se 

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 Västerbotten. 

Distriktskansliet ligger placerat centralt i Umeå men arbetet gäller i hela Västerbotten. 
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