Är du en tydlig ledare som brinner för att se andra människor växa och komma i funktion? Är du
driven och inspirerande som person och får människor med dig mot ett gemensamt mål? Har du ett
stort hjärta för människor? Då kan det vara du som är vår nya

Församlingsföreståndare
Ulriksbergskyrkan i Växjö har förmånen att vara en växande mångfacetterad församling med snart
700 medlemmar. Vi har under drygt 25 år byggt och utvecklat en egen kultur efter ett samgående
mellan två församlingar från samfunden Pingst och Evangeliska frikyrkan. Det finns idag 7 stycken
anställda i teamet. Vår längtan är att fortsätta nå ut till invånarna i Växjö och nu söker vi en ny
föreståndare som ska vara med och utveckla vår församling och ta oss vidare mot nästa steg.
Vår vision innebär att föra människor till tro och församlingsgemenskap. Vi vill fortsätta växa som
församling och några områden som är viktiga för oss och som vi vill lägga ett större fokus på är att:
•
Utveckla våra gudstjänster som är en central del hos oss
•
Göra ett socialt avtryck i Växjö
•
Utveckla arbetet med barn, ungdom och familj
Utveckla arbetet med olika smågrupper (t ex hemgrupper, Celebrate Recovery)
•
Ulriksbergskyrkan kan beskrivas som en församling med flera kulturer representerade bland våra
medlemmar och även en stor åldersspridning med allt från barn till äldre. Detta är vi tacksamma för
men det är också en av utmaningarna att föra denna blandade skara framåt mot samma mål.
Konkreta arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att
•
Leda arbetet med våra gudstjänster, omsorgsarbetet och smågrupper t ex hemgrupper
•
Ansvara för de teologiska och ideologiska frågorna i församlingen.
•
Ha en ”paraply-funktion” dvs ha en samlande och övergripande funktion och föra
församlingen framåt mot vår gemensamma vision
Som föreståndare har du ett stort hjärta för andra människor och är tydlig ledare som motiverar och
inspirerar och får människor med dig. Vi ser dig som en god lyssnare och människokännare och
duktig kommunikatör då du också har en stor samordnande funktion mellan olika grupper och råd.
Vi ser det som en stor tillgång om du har erfarenhet av att jobba med ledaruppgifter och ledarskap
i en större församling, alternativt i en församling som har gjort en tillväxtresa från 500 medlemmar
och uppåt. Vi ser också att du har en akademisk pastorsutbildning av något slag.
Tjänsten är en tillsvidare heltidsanställning med start enligt överenskommelse. Har du frågor eller
vill ha mer information är du välkommen att kontakta
Fredrik Albertson 0706 92 94 21, ordförande i församlingsledningen eller
•
•
Johanna Fromell 0470 71 13 71, del av församlingsledningen och administratör
Vi behandlar ansökningarna löpande.
Skicka din ansökan till rekrytering@ulriksbergskyrkan.se

