EFS Västerbotten söker

Husmor/husfar 70 %
Till Ersmarkskyrkan i Umeå
Skulle du gilla att möta människor och se till så de trivs i våra lokaler?
Då en av våra medarbetare kommer att sluta så söker vi nu en ny husmor/husfar som vill ta
ett helhetsansvar för lokalvård och matlagning.
I arbetsuppgifterna ingår lokalvård och vissa vaktmästarsysslor samt att underhålla
trädgården under sommarperioden, laga mat och baka till olika samlingar och att ansvara för
inköp av förbrukningsvaror. Som husmor/husfar i Ersmarkskyrkan är du del av församlingens
verksamhet. I tjänsten ingår att samverka med andra anställda och ideella inom ditt
ansvarsområde. Du kommer att vara en del av ett arbetslag med präst, diakon, musiker och
konsulent.
Ersmarkskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan (Umeå
stadsförsamling) och en gemenskap full av olika aktiviteter och en naturlig mötesplats för de
som bor i Ersmark. Verksamheten bedrivs både av anställda och frivilliga medarbetare
Vi söker dig som har utbildning eller erfarenhet som är relevant för de arbetsuppgifter som
ingår i tjänsten. Vi förväntar oss att du har en personlig kristen tro och är medlem i Svenska
kyrkan, kännedom om EFS är en merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort och
tillgång till bil behövs.
Ansökan och tillträde
Skicka in din ansökan till info@efsvasterbotten.se redan nu men senast den 10 juni då
intervjuer sker löpande. Tillträdesdag 15 augusti eller efter överenskommelse. Lönenivå
enligt Vision ekumeniska. Ange löneanspråk. Utdrag ur belastningsregistret kommer att
begäras vid anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. För anställningen gäller avtalet mellan
Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS Västerbotten som arbetsgivare.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Mattias Winblad von Walter (präst och arbetsledare)
mattias.winbladvonwalter@svenskakyrkan.se 090-200 25 45
Nils Berginström (ordförande EFS-föreningen) nils.berginstrom@umu.se 073-030 03 03
Marie Granholm (personalstrateg EFS Västerbotten) 090 12 58 17
Evelina Lundqvist (facklig representant) evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se 0910-78 79 72
Mer information om Ersmarkskyrkan och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du här
www.svenskakyrkan.se/umea/ersmarkskyrkan och 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.

