EFS Västerbotten söker
Ungdomsledare och körledare för gospelkören United 45%
EFS-kyrkan i Skellefteå
Är du bra på och har ett hjärta för att möta ungdomar och leda körer? Vill du vara med i vårt
arbete med ungdomar och samtidigt leda Skellefteå EFS ungdomskör gospelkören United?
United är en kör i Skellefteå EFS som präglas av modern gospel och R&B, glädje och
gemenskap. Nu söker vi en körledare som samtidigt vill vara med i ungdomars vardag och
helg som ungdomsledare i EFS Skellefteås arbete med ungdomar.
EFS-kyrkan i Skellefteå vill vara en öppen kyrka mitt i centrum, där människor kan få en
personlig relation till Jesus, och få hjälp att vara kristen i vardagen. Kyrkan karaktäriseras av
en omfattande barn-, ungdoms- och musikverksamhet, med en önskan att gudstjänsterna
ska präglas av ett vardagsnära tilltal.
Vi söker dig som har relevant kompetens och erfarenhet av att leda körer och möta
ungdomar du har en personlig kristen tro, du är medlem i Svenska kyrkan och känner dig
hemma i EFS. Du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med ungdomar. 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 20 juni då intervjuer sker löpande. Tillträdesdag 1 september eller efter
överenskommelse. Lönenivå enligt Vision ekumeniska. Ange löneanspråk. Utdrag ur
belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat från 1 september 2022 till 2 juni 2023. För
anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS
Västerbotten som arbetsgivare.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Karin Lindmark (präst, arbetsledare)
Johan Andersson (ordförande Skellefteås EFS Förening)
Marie Granholm (personalstrateg EFS Västerbotten) 090 12 58 17
Evelina Lundqvist (facklig representant) evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se 0910-78 79 72
Mer information om Skellefteå EFS och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på
https://www.efskyrkan.nu/ 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.

