
       Kyrkoherde Araslövs församling 
 
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper med förmåga att lyssna, delegera och ta beslut och 
som vill arbeta för att utveckla verksamheten. 
 
Araslövs församling ligger i Kristianstads kommun. Församlingen har knappt 3200 kyrkotillhöriga, 
vilket är drygt 70 % av innevånarna. Församlingen har tre kyrkor med kyrkogårdar, två 
församlingshem och f n 10 anställda.  
 
Vår verksamhet  
Verksamhetsidén är att vi genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i personliga 
möten såväl som i större mötesplatser ska dela Guds kärlek och bjuda in till Guds gemenskap.  
Läs vidare i vår församlingsinstruktion!  
 
Organisationen  
Förutom kyrkoherden finns komminister, kantor, musikpedagog, ekonom, assistent, 
församlingshemsvärdinna och tre kyrkvaktmästare.  
Vi har välutbildade och ambitiösa medarbetare och engagerade volontärer. 
Vi har ett kyrkoråd med en god blandning av nyare och mera erfarna ledamöter. 
 
Tjänsten som kyrkoherde  
Den viktigaste formella uppgiften är att ansvara för att organisera församlingens resurser inom 
de ramar som kyrkoråd och kyrkofullmäktige har beslutat. Inom ramen för det ligger det en rad 
arbetsuppgifter som:  
● Verksamhetsplanering och uppföljning.  

● Verksamhets och organisationsutveckling.  

● Personalansvar.  

● Omvärldsbevakning och kontakt med församlingens intressenter.  

● Budgetarbete.  
 
De egenskaper vi söker är:  
● En god teolog.  

● En tydlig, rak och driven ledare.  

● En god lyssnare och lagspelare.  

● En ambitiös och engagerad ledare.  

● En nyfiken, modig, innovativ och nytänkande person.  

● En duktig kommunikatör.  

● En organisatör.  

● En person med god social kompetens.  
 
Dina formella kvalifikationer:  
● Prästvigd i Svenska kyrkan.  

● Kyrkoherdeutbildning.  



● Erfarenhet av att driva arbetsgivarfrågor.  

● Ekonomikompetens.  

● Erfarenhet av arbete med intressenter som förtroendevalda, ideella, etc.  

● Gärna ledarskapsutbildning utöver den behörighetsgivande.  
 
Vad erbjuder vi?  
Vi är oerhört stolta över det breda utbud vi kan erbjuda våra församlingsbor, i allt ifrån Öppen 

kyrkis, körverksamhet, olika former av studiecirkelverksamhet, församlingskvällar och 

mötesplatser för såväl gammal som ung. 

Vi är ett motiverat och trevligt gäng med bra ekonomi i ryggen. 

Vi har under de senaste åren arbetat mycket med omorganisation av vår verksamhet och mycket 

är på plats, men omvärlden förändras hela tiden och vi vill vara med. 

Vi söker dig som har ett utåtriktat förhållningssätt till omvärlden, där du tillsammans med 

personal och förtroendevalda, kan skapa nya vägar. 

En stor fördel med vår församling är att vi kommer nära våra kyrkotillhöriga, vi arbetar aktivt för 

att vara en del av samhället – där har kyrkoherden en viktig roll. 

Vi är ett flexibelt lag, tillsammans kan vi sy ihop våra olika roller genom att ha högt i tak och inte 

någon prestige.  

FORMALIA  
Intervjuförfarande  
Vi kommer intervjua då ansökningstiden löpt ut. Två intervjuer i form av:  
● Domkapitlet.  

● Lokal grupp som består av förtroendevalda samt medarbetarerepresentanter.  
 
Arbetstid/varaktighet  
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. 
 
Övriga krav 
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till bil. 
 
Upplysningar: 
Avgående kyrkoherde Magnus Evertsson, 070-647 07 56 
Facklig företrädare: Kontakta forhandlingsavdelningen@kyrka.se eller ring ombudsmannajouren på 
08-441 85 60. 
 
Ansökan  
Ansökan inklusive erforderliga bilagor ska ha kommit in till araslov.forsamling@svenskakyrkan.se 
senast 26 februari. 
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