
Komminister till Björketorp församling, 100% 

Björketorps församling omfattar Rävlanda, Hällingsjö och Hindås med omgivningar. Vi är en lokal 

närvaro av Kristi världsvida kyrka och vårt mål är att människor genom kyrkans liv och gemenskap ska 

kunna upptäcka och ta emot Guds rike och dela det med varandra.  

 

Mer om församlingen 

Församlingen har två kyrkor, Björketorps kyrka och Hindås kyrka, båda med församlingshem i 

anslutning till eller nära kyrkorna. Vi har dessutom begravningsverksamhet och en förskola. 

Vi är 20 anställda och många ideella medarbetare. Arbetslaget är erfaret och vant att jobba under 

eget ansvar likaväl som i team av olika konstellationer. 

 

Kommunikationerna är goda, inom 30 minuter med bil från både Göteborg och Borås, ca 1 tim om du 

väljer kollektiva färdmedel. 

 

Arbetsbeskrivning 

Vi söker en präst som vill vandra tillsammans med oss i vår församling. Du behöver vara en trygg 

gudstjänstledare och predikant, ha en känsla för och vara lyhörd för församlingsbornas tillvaro. Du 

kommer att få jobba brett i allt det arbete som sker i en församling, tillsammans med kyrkoherde och 

övriga medarbetare och församlingsbor. För att kunna hantera detta på ett tryggt och ansvarsfullt 

sätt är det viktigt att vara noga med språket och värna de goda relationerna, både internt och 

externt. 

 

Du förväntas, som alla andra, att stödja och vid behov arbeta med församlingens alla delar. Det är en 

stor fördel om du som person uppskattar att möta nya förutsättningar och vidareutveckla 

församlingens arbete. Du kommer att ingå i flera olika gruppverksamheter tillsammans med övriga 

kollegor. I konfirmandarbetet kommer du att vara ansvarig präst för gruppen, men tillsammans med 

andra medarbetare. 

 

Du som söker: 

 Är vigd präst i Svenska kyrkan. 

 Meriterande med erfarenhet från konfirmandarbete. 

 Meriterande med erfarenhet av arbete med ideella. 

 Ska kunna hantera vanlig teknisk utrustning och programvaror. 

 Körkort och tillgång till bil är en fördel, men inte en förutsättning. 

 

För att trivas i rollen behöver du vara en ansvarstagande lagspelare som är öppen för samarbete med 

alla. 

 

Vi erbjuder dig: 

 Ett omväxlande arbete med engagerade kollegor.  

 En tillsvidareanställning på 100 %. Start enligt överenskommelse.  

 
Lär känna oss på: 
https://www.bjorketorpsforsamling.se/  

https://www.bjorketorpsforsamling.se/


 
Tveka inte att ansöka redan idag. Sista ansökningsdag är 18 april. Ansökan skickas via mejl till 
kyrkoherden, observera att ansökningar endast tas emot den vägen. Vi undanber oss kontakt med 
mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

 

Utdrag ur belastningsregistret 
Till tjänster där den anställde kommer att ha kontakt med barn kontrolleras arbetssökandes 
belastningsregister under rekryteringsprocessen. Utdraget får vara max ett år och sparas inte, det 
görs endast en anteckning om att det har visats upp. Utdraget lämnas tillbaka till den sökande. 
Anteckningen som bekräftar att utdraget visats upp läggs i personakt. 

 
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta 

Kyrkoherde Mattias Svenningsson, mattias.svenningsson@svenskakyrkan.se eller ring 0301-443 63 

 

Fackliga kontaktpersoner 

KyrkA: Ammi Jonsson 0738-52 03 74 ammi.jonsson@kyrka.se 

Vision: Peter Nordén 0325-61 21 04 peter.norden@svenskakyrkan.se 

 

GDPR om du söker jobb hos oss: https://www.bjorketorpsforsamling.se/personuppgifter  

mailto:mattias.svenningsson@svenskakyrkan.se
https://www.bjorketorpsforsamling.se/personuppgifter

