
  Musikertjänst Gotland

Vi söker musiker till Romaklosters pastorat på mellersta 
Gotland. Tjänsten är på 70 % med tjänstgöring huvudsakligen i 
Vänge församling. Vi söker dig som med glädje och inspiration 
vill finnas med och utveckla det kyrkomusikaliska arbetet i vår 
församling. 

14 februari är sista ansökningsdag och tillträde snarast eller 
enligt överenskommelse.

Romaklosters pastorat ett nybildat pastorat 
på mellersta Gotland 
I pastoratet ingår Dalhem, Vänge, Östergarn, och 
Romas församlingar. Det innefattar 23 socknar med 
över 5 000 invånare. Vi är ett 25-tal anställda i 
pastoratet och av dessa är sju musikertjänster varav 
den utlysta tjänsten är medräknad. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Gudstjänster och kyrkliga handlingar samt musikgudstjänster
- Leda barnkör
- Leda ungdomskör och ungdomsorkester
- Samverka med övriga musiker i pastoratet
- Spela på andakter på äldreboenden

Vi söker dig som
- är utbildad kantor eller motsvarande och har erfarenhet  

av att arbeta som musiker i församling
- vill arbeta med gudstjänstutveckling
- är skicklig och engagerad körledare och pedagog för både 

barn och vuxna
- tar ansvar, är flexibel och kan ta egna initiativ
- tycker om att arbeta i team och vill samarbeta med övriga 

anställda och ideella medarbetare
-  har lätt att knyta kontakter både inom och utom kyrkan

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värdegrund och är 
medlem i Svenska kyrkan samt att du har körkort och tillgång 
till bil. 



Om att bo på Gotland
Det är härligt att bo och leva på Gotland året runt! Vi är  
cirka 60 000 bofasta och ytterligare några tusen s. k. vinter-
fastlänningar som tillbringar en stor del av året här. Hälften 
är bosatta i eller omkring Visby. Landsbygden är levande och 
jordbrukssektorn är den största näringen på ön. Gotland kan 
stoltsera med ett stort antal livsmedelsproducenter och  
restauranger av högsta klass. Kultur och kreativa näringar 
frodas också på Gotland. Här finns ett rikt kulturliv med egen 
länsteater, mycket musik och teater i olika former, här är det 
nära till kulturupplevelser. För utbildningar finns det ett bra 
utbud med allt från klassiska byskolor via gymnasieskolor och 
folkhögskola, till Uppsala universitet Campus Gotland.

Läs mer om att bo och leva på Gotland året runt på 
www.gotland.com 

Information om Gotlands skola, vård och omsorg m.m. 
finns på www.gotland.se

För mer information om tjänsten och om 
att arbeta i Visby stift
Kyrkoherde Pernilla Cramnell, tel. 0498-26 07 05,
e-post: pernilla.cramnell@svenskakyrkan.se 

Facklig kontakt, Lärarförbundet:
Linnea Tibell, tel. 070-320 36 29
e-post: linnea.tibell@svenskakyrkan.se

Välkommen att höra av dig!  
Sänd ansökan, personligt brev och CV 
senast fredag 14 feb 2020 till: 
Romaklosters pastorat 
E-post: romaklosters.pastorat@svenskakyrkan.se  
Postadress: Romaklosters pastorat
Roma prästgård 503
622 54 Romakloster

Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

 


