Linköpings stiftsorganisation söker

Klimathandläggare
Vi söker nu en klimathandläggare, som med glädje och energi vill arbeta för Svenska kyrkans utveckling
inom Linköpings stift.

Uppdraget
Du arbetar främst inom följande områden:
 Handägger genomförandet av Linköpings stifts nyligen antagna klimatstrategi
 Stödjer församlingar/pastorat genom utbildning och handlingsplansarbete rörande
klimat.
 Genomför och samordnar projektutveckling/genomförande och uppföljning.
 Koordinerar och ansvarar för uppföljning och återrapportering mot klimatstrategins mål.
 Handlägger ansökningar av externa projektmedel, t. ex Klimatklivet.
 Stödjer pastorat/församlingar i genomförandet av miljödiplomering (kyrkans eget
miljöledningssystem)

Kvalifikationer
Du har avlagt en universitetsexamen/ingenjörsexamen inom relevant fält (klimat, energi, hållbarhet etc.)
och har minst fem års erfarenhet inom detta område. Erfarenhet av arbete med miljöledningssystem är
meriterande.
Tjänsten innehåller resor, vilket förutsätter körkort.

Personliga egenskaper









Du är noggrann och strukturerad och har erfarenhet av uppföljning/rapportering.
Du förmår att arbeta självständigt och är driven av en vilja att se resultat.
Du tycker om att arbeta i ett team med många olika kompetenser och ansvarsområden.
Du tycker om att möta människor i en rådgivande, stödjande och utbildande roll.
Du skapar och upprätthåller relevanta nätverk och håller dig a jour med utvecklingen
inom området.
Du präglas av en vilja att bidra till hela stiftsorganisationens arbete och utveckling.
Erfarenhet och kännedom om Svenska Kyrkans organisation och sätt att arbeta är
meriterande.
Att du är medlem av Svenska Kyrkan och delar dess liv, tro och värderingar är självklart.
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Nyfiken?
Läs och begrunda följande riktgivande böcker/dokument:




Biskop Martins herdabrev Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse
Stiftstyrelsens styrdokument
Stiftets klimatstrategi

Du hittar dessa och andra dokument på www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/omlinkopingsstift

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare 100%

Placering
Stiftskansliet i Linköping

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Ansökan med CV och löneanspråk skall vara inkommen senast 2016-12-16 till:
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367, 581 13 Linköping
Eller via epost: linkopingsstift@svenskakyrkan.se

Kontakt
Enhetschef Främjande och tillsyn, Per Rosenberg, 013-242651.
per.rosenberb@svenskakyrkan.se
Facklig företrädare för Vision: Ann-Marie Lind, 013-205029
Ann-marie.lind@svenskakyrkan.se
Facklig företrädare för Kyrkans Akademikerförbund: Anna-Carin Gabelic, 013-20 50 33
Anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift under ledning av en biskop. Linköpings stift omfattar
Östergötland och norra Småland, med 30 ekonomiska enheter och 103 församlingar. Stiftets
grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta Svenska
kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder. Inom Linköpings stiftsorganisation tjänstgör ett hundratal
personer, på stiftskansliet i Linköping, på Pilgrimscentrum i Vadstena, på Vårdnäs stiftsgård och ute i
skog och mark.
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