Skara pastorat söker

Fastighets- och kyrkogårdschef
Skara pastorat omfattar en rik historisk bygd med bland annat Sveriges äldsta domkyrka i Skara och
Varnhems klosterkyrka. Församlingarna i pastoratet har en mångfacetterad verksamhet med fokus på
en framtida levande kyrka. Geografiskt omfattar pastoratet samma gränser som Skara kommun som har
ca 19 000 invånare. Pastoratets 17 kyrkor och 17 kyrkogårdar är väl förvaltade. Kyrkogårdarna är inne i ett
utvecklingsskede.
Tjänstens innehåll spänner över en bredd av uppgifter. Som fastighets- och kyrkogårdschef har du, på
domprostens uppdrag, ansvar för att leda arbetet med pastoratets fastigheter och begravningsverksamhet.
Du blir chef och leder och planerar det dagliga arbetet för personal inom grönyteskötsel, fastigheter,
anläggning och verkstad. Som chef och ledare är din uppgift att genom beslut och tillit till medarbetares
kompetens och engagemang skapa goda förutsättningar för dem att utföra sina arbetsuppgifter och utvecklas
i sin yrkesroll. Du bidrar till såväl kontinuitet som förnyelse tillsammans med dina medarbetare. Du kommer
att ansvara för och operativt arbeta med församlingens förvaltning av dess fastigheter och för
begravningsverksamheten, vilken omfattar såväl skötsel av våra kyrkogårdar som viss myndighetsutövning. Du
kommer att vara föredragande i pastoratets fastighets- och kyrkogårdsutskott. Du kommer att tillsammans
med domprosten och de tre församlingscheferna bilda pastoratets ledningsgrupp.
När vi söker en kommande fastighets- och kyrkogårdschef, ser vi en bredd av möjlig bakgrund vad gäller
utbildning och erfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av park och kyrkogårdar eller historiska
fastigheter. Du har utbildning såsom fastighetsekonom, fastighetsförvaltare, bebyggelseantikvarie,
trädgårdsarkitekt eller motsvarande som relaterar till verksamhetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet
av projektledning och entreprenadverksamhet samt erfarenhet av ekonomi, budget och administration.
Har du erfarenhet av att arbeta med upphandling och inköp av tjänster och varor ses detta som
meriterande. Du är strukturerad och relationsskapande, du är självgående och har lätt att samarbeta med
andra, du är strategisk och kan bidra till lösning av frågor som uppstår i nuet. Du har god kommunikativ
förmåga. Du har rik chefserfarenhet och vana att leda och planera. Du utrycker dig väl i tal och skrift.
Du har körkort. Vi söker dig som engagerar och har en positiv grundsyn till Svenska kyrkan.
Ansökan:
Sista ansökningsdag är 29 juni 2020. Ansökan skickas till Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
eller skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Information om tjänsten:
domprost Robert Lorentzon, 0511-265 01, robert.lorentzon@svenskakyrkan.se
kyrkorådets ordförande Fredrik Öhrberg, 0706-95 99 97, fredrikohrberg@yahoo.com
Fackliga företrädare:
Vision, Håkan Gerenmark, 070-650 46 24, hakan.gerenmark@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan!

Vi har tagit aktiv ställning till annonsering och vilka
rekryteringskanaler vi använder. Därför undanber vi oss
alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

