Välkommen att söka tjänsten som

Kyrkvaktmästare 100%
Pastoratet består av 6 församlingar, Vimmerby med Storebro, Tuna, Locknevi, Frödinge,
Pelarne och Rumskulla med tillsammans 12 600 invånare. Vimmerby ligger centralt med
närhet till Kalmar, Växjö, Jönköping och Linköping och är en stor turistort där Astrid
Lindgrens sagor blir verklighet med cirka. 500.000 besökare varje sommar.
I pastoratet finns ett arbetslag på ca 45 personer med olika professioner.
Hur ser din arbetsdag ut?
Dina arbetsdagar kommer vara variera mycket. Främst kommer du arbeta med traditionella
kyrkogårdsysslor som grönyteskötsel och gravgrävning men även vaktmästartjänstgöring
under förrättningar och gudstjänster:
•
•
•
•
•
•
•

Grönyteskötsel.
Beskärning.
Anläggningsarbeten och visst fastighetsunderhåll.
Service och underhåll av maskiner.
Fastighetsskötsel.
Lokalvård.
Tjänstgöra som vaktmästare i kyrkorna under förrättningar och gudstjänster (främst
helg och kvällstid).

Din normala arbetstid kommer vara mellan 07:00 till 16:00 men även helger och kvällstid.
Veckoarbetstiden är 38,25 timmar, möjlighet till flextid finns.
Vem trivs här?
Du är social och trivs med att arbeta i grupp såväl som ensam och tycker om att styra din dag
själv utifrån vad du ser behöver göras. Du kommer att ha mycket kontakt med andra
människor och du har därför en hög servicekänsla och social kompetens. Du har erfarenhet
från liknande arbeten.
Din närmaste chef blir kyrkogårds- och fastighetsansvarig och din arbetsplats kommer främst
vara i Pelarne (50%), Vimmerby och Tuna men även hela pastoratet.
Givetvis tillhör du Svenska kyrkan och delar dess tro och värderingar.
Att kunna meka med maskinerna, trädgårdsutbildning, motorsågskörkort, röjsågskörkort och
maskinförarutbildningar är meriterande.
Enklare datorkunskaper krävs.

B-körkort och tillgång till bil är nödvändigt, E-körkort är meriterande.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Fackliga företrädare är för Kommunal; Ulf Nilsson, 070-672 01 85, ulf.nilsson@kommunal.se
För frågor om tjänsten kontakta:
Kyrkogårds- och fastighetsansvarig Mattias Kessén, 073-812 53 23.

Välkommen med din ansökan samt meritförteckning till:
”Kyrkvaktmästare”, Vimmerby pastorat, Kungsgatan 2, 598 35 Vimmerby eller
vimmerby.pastorat@svenskakyrkan.se
Tjänsten kan komma att tillsättas löpande dock sista ansökningsdag 2022-01-24.

