Huskvarna pastorat utgörs av Huskvarna församling och Hakarps församling med tillsammans drygt
12 000 medlemmar. Pastoratet har tre kyrkor, Hakarp, Huskvarna och Öxnehaga med olika profil och
församlingsmiljöer. Därtill finns tre vackra kyrkogårdar. Vi är ungefär 50 medarbetare inom
församlingsverksamhet, kyrkogårdsförvaltning och administration, varav 6 medarbetare arbetar med
kyrkvaktmästeri, lokalvård och servering.

Vi söker

Dig som vill bli en av Huskvarna pastorats kyrkvaktmästare
Vill du arbeta med varierande arbetsuppgifter inom vaktmästeri och lokalvård? Trivs du med att vara
delaktig i kyrkliga miljöer där du möter olika människor? Då vill vi välkomna dig till oss, våra kyrkor,
våra församlingshem och vår gemenskap!
Som kyrkvaktmästare kommer du arbeta med gudstjänstliv, lokalvård och i övrigt förekommande
vaktmästaruppgifter, exempelvis:








Tjänstgöring vid begravning, dop, vigsel, gudstjänst, kvällsmässor samt kollekthantering
Lokalvård i kyrkor och församlingshem
Ommöblering, tvätt av möbler och mattor, årliga storstädningar, putning av kyrksilver
Inköp av städartiklar och andra fastighetsanknutna förbrukningsmaterial
Inre fastighetsanknutna reparationer och underhåll av enklare slag
Miljöhantering
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer regelbundet

Vi söker dig som:







Utför dina arbetsuppgifter på ett noggrant, ansvarsfullt och effektivt sätt
Är självständig och har god samarbetsförmåga
Är serviceinriktad och flexibel – hur och när du kan utföra dina arbetsuppgifter är avhängigt
gudstjänster och kyrkliga handlingar
Har förståelse och förmågan att bemöta människor i livets olika skeden

Är en händig fixare som med ditt positiva förhållningssätt löser vanligt
förekommande underhåll



Delar Svenska kyrkans värderingar och är/ blir medlem i Svenska kyrkan



Har B-körkort

Vi erbjuder dig:




En tillsvidareanställning på heltid
Ett pastoratsövergripande samarbete, bland annat med ett arbetslag av kyrkvaktmästare och
värdinnor
Årliga kompetensutvecklingsinsatser, friskvård, medarbetarsamlingar, fräscha lokaler, vackra
kyrkor och mycket mer!

Välkommen med din ansökan och CV senast 2019-08-25: via e-post till
huskvarna.pastorat@svenskakyrkan.se alt. ”Kyrkvaktmästare”, Huskvarna pastorat, Box 183, 561 23
Huskvarna.
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Har du frågor, kontakta gärna: Kyrkoherde Dennis Hagberg, 036 – 14 24 51
dennis.hagberg@svenskakyrkan.se eller HR-specialist Mikaela Strandberg, 036 – 13 94 07
mikaela.strandberg@svenskakyrkan.se

