
EFS Västerbotten söker vikarie 

Konsulent/pedagog 75 % 
till Mobackenkyrkan i Skellefteå 

Tycker du om att möta människor? I Mobackenkyrkan får du göra just det.  
Då en av våra medarbetare har sökt tjänstledigt så behöver vi en vikarie. Vi söker dig som 
längtar efter att finnas med i kyrkans arbete, både i gudstjänster och barngrupper men också 
ser möjligheter i kontakten med förskola och skola.  
  
I arbetsuppgifterna ingår att planera och utveckla arbetet bland barn och familjer inom 
Mobackenområdet, samt att inspirera och leda frivilliga ledare i de olika grupperna såsom 
scouter, söndagsskola och att möta familjer som kommer till kyrkan. Tillsammans med 
distriktet planerar du och genomför en del läger inom EFS Västerbotten. 
 
Mobackenkyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Skellefteå landsförsamling, där 
Mobackens EFS-förening har fått förtroendet att driva verksamheten i området. Du kommer 
att ingå i ett arbetslag med präst, diakoniassistent, musiker och husmor. Du kommer även 
att arbeta tillsammans med många ideella medarbetare. Mobackenkyrkan ligger i ett 
naturskönt område med skogen inpå knuten. 
 
Vi söker dig som har en personlig kristen tro samt att du är medlem i Svenska kyrkan och 
känner dig hemma i EFS. Du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med barn och 
unga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
 
Ansökan och tillträde 
Låter det intressant? Skicka in din ansökan till info@efsvasterbotten.se redan nu men senast 
den 1 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 ett tidsbegränsat vikariat från 15 augusti 2022 till 2 juni 2023. För anställningen 
gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS Västerbotten som 
arbetsgivare.  
 
Upplysningar om tjänsten lämnas av: 
Jonas Hedblad (präst, arbetsledare) 0910-78 79 55 
Kurt Lindgren (ordförande Mobackens EFS Förening) 070-578 27 72 
Marie Granholm (personalstrateg EFS Västerbotten) 090 12 58 17 
Evelina Lundqvist (facklig representant) evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se  0910-78 79 72 
Mer information om Mobacken och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på 
mobackenkyrkan.se 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. 
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