
EFS Västerbotten söker 

Präst 100 %  
till Vasakyrkan i Umeå 

Är du präst, brinner för mission, vill att människor ska lära känna Jesus och att Guds rike 
ska växa? Vågar du tänka utanför boxen och tror att Gud kan kalla, förvandla och använda 
helt vanliga människor i sin tjänst? Då är det dig vi behöver i Vasakyrkan för att 
tillsammans med oss leda och utveckla Guds verk.  
 
Vasakyrkan är en EFS-förening med 250 medlemmar i Umeå. Du kommer att vara ensam 
präst, men ha två kollegor och många frivilliga till din hjälp. Du behöver kunna samarbeta, ta 
tillvara och uppmuntra människor med olika gåvor. Kyrkans läge mitt i stan ger möjlighet 
både till att synas och till ett utåtriktat arbete.  
 
Vi söker dig som är prästvigd och delar EFS och Svenska kyrkans tro och värderingar. 
Förutom det utåtriktade arbetet ingår en prästs vanliga arbetsuppgifter. Det är en merit om 
du tidigare arbetat eller varit engagerad i EFS. 
 
Tjänsten är på heltid, tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. 6 månaders 
provanställning. För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision 
Ekumeniska, med EFS Västerbotten som arbetsgivare. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.  
 
Låter det intressant? Skicka in din ansökan senast 2 juni till info@efsvasterbotten.se 

Ange eventuellt löneanspråk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  

Upplysningar om tjänsten lämnas av: 
Gunnar Rydin (vice ordförande, Vasakyrkan) 076-720 16 00 
Mats Lindberg (distriktsföreståndare EFS Västerbotten) 073-049 84 43 
Marie Granholm (personalstrateg EFS Västerbotten) 090-12 58 17 
Evelina Lundqvist (facklig representant) evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se  0910-78 79 72 
 
Mer information om Vasakyrkan och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på 
www.vasakyrkan.com  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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