Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige och finns
i Växjö på Centrallasarettet och på Sigfridsområdet med andaktsrum och expeditioner.
Ulriksbergskyrkan i Växjö har förmånen att vara en växande församling med drygt 700
medlemmar och tillhör samfunden Pingst och Evangeliska frikyrkan. Vår längtan är att
fortsätta nå ut till invånarna i Växjö och nu söker vi en pastor med inriktning på omsorg,
som vill vara med och utveckla vår församling och ta oss vidare mot nästa steg.

Omsorgs- och sjukhuspastor i Växjö
Tjänsten är fördelad mellan Sjukhuskyrkan och Ulriksbergskyrkan. Arbetsfördelningen kan diskuteras, men merparten av tjänsten ligger i Sjukhuskyrkan.
Vid Centrallasarettet i Växjö och på Psykiatriska klinikerna ingår du i ett
arbetslag med en präst och en diakon från Svenska kyrkan. Arbetet som
sjukhuspastor innebär i första hand enskilda möten med patienter i olika
livssituationer, men även utbildning av personal, anhöriggrupper etc.
Som omsorgspastor i Ulriksbergskyrkan ingår du i ett medarbetarteam på
åtta personer. Arbetet innebär ansvar för omsorgs- och själavårdsarbete
samt övrigt förekommande pastorsuppgifter.
Vi söker dig som
• Är ordinerad/avskild pastor, är rekommenderad av ditt samfund för tjänst
i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor
• Är genuin själavårdare och särskild utbildning i själavård är meriterande
• Är beredd att i sjukhuskyrkan arbeta i förhållande till personal med
avlastningssamtal, utbildningstillfällen etc
• Är rustad att gå in och stödja i akuta krissituationer
• Är inriktad på teamarbete i ett ekumeniskt sammanhang
• Vill vara med och utveckla en lokal församling
Tillträde till tjänsten sker den 1 januari 2021 eller efter överenskommelse.
Lön utgår enligt gällande rekommendation.Välkommen med din ansökan
till rekrytering@ulriksbergskyrkan.se senast den 19 augusti.
Arbetsgivare för tjänsten är Ulriksbergskyrkan och Kronobergs läns frikyrkoråd. För info:
Ulriksbergskyrkans föreståndare Pelle Hörnmark 076-5369603
Sjukhuskyrkan/Kronobergs läns frikyrkoråd, ordförande Örjan Bäckryd 070-604 19 47
Allmän info om Sjukhuskyrkan: Gunnel Andréasson, 08-453 68 33 eller 070–485 70 20

