
Vi söker Dig som vill bli vår UNGDOMSLEDARE  
 
Equmeniakyrkan Hässelby är en förortsförsamling väster om Stockholm som nu söker en 
ungdomsledare som brinner för att forma en kyrka för alla. Vi söker en medarbetare som 
kan stötta oss i att på ett tydligare sätt förena vårt barn- och ungdomsarbete med 
församlingens. En ledare som kan stötta och inspirera våra ideella ledare i Equmenina 
Hässelby och som på ett respektfullt sätt möter ungdomar och unga vuxna i deras sökande 
efter tro.    
 
Vi är en församling med många aktiva medlemmar i olika åldrar och vi har ett rikt barn- och 
ungdomsarbete med barnsång, barnkör, scouting, tonår, konfirmation, gaming-grupp mm. Vi 
vill vara en kyrka för ”Hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och 
världen.” Vi brukar säga att vi är en Gudstjänstfirande församling med stort Equmenia-
arbete. Vi har en heltidsanställd pastor. 
 
Dina arbetsuppgifter är bland annat att 

 Planera, leda och stötta arbetet med ungdomar och unga vuxna i aktiviteter som 
Tonår, Gaming-grupp, Konfirmation och Unga Vuxna  

 Stötta och inspirerar de ideella ledarna i Equmenia Hässelby 
 Utveckla nya uttryck i Gudstjänster för ökad mångfald och där alla åldrar kan trivas 
 Möta människor i deras existentiella funderingar med din tro som utgångspunkt  
 Planera och utveckla arbete i nära samarbete med församlingens pastor och våra 

styrelser. 
 
Vem är det vi söker: 

 Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar 
 Du är kreativ och tar gärna initiativ till aktiviteter och möten med människor 
 Du har en förmåga att kommunicera med alla åldrar   
 Du möter människors existentiella frågor och funderingar med respekt och 

ödmjukhet med utgångspunkt i din egen tro  
 Du arbetar gärna i team  
 Det är meriterande om du har en teologisk utbildning och/eller utbildning i barn och 

ungdomsarbete och om du är ordinerad.  
 Det är också meriterande om du spelar något instrument och sjunger   

 
Då detta är en nyinrättad tjänst så finns stora möjligheter att påverka des utformning.    
 
Tjänsten omfattning: 75 procent. 
 
Välkommen med din ansökan!  
 
Frågor om tjänsten besvaras av:   
Mikael Skaghammar, 070-716 47 99, mikael.skaghammar@gmail.com  
Berndt Sehlstedt, 070-551 20 45, berndt.sehlstedt@gmail.com   
 
Din ansökan skickas till:  Församlingsrådets ordförande Mikael Skaghammar, 
mikael.skaghammar@gmail.com   
 
 
Vi vill ha din ansökan med meritförteckning snarast. Intervjuer med sökande sker löpande. 
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