
Frösö kyrka - en turistkyrka med tusentals besökare varje sommar – bedriver en 
omfattande sommarverksamhet som kallas Sommarkyrkan. Till den hör guidning av 
kyrkan, extra gudstjänster och konserter samt ett musikcafé i sockenstugan intill 
kyrkan. 

Till Sommarkyrkan söker vi nu ett antal musikaliska medarbetare för perioden 
24 juni–28 juli 2019. Vi tror att du är 18-30 år och musikstuderande som vill få nya 
erfarenheter och utvecklas. Du delar självklart kyrkans tro och värderingar.

SOMMARKYRKANS MUSIKCAFÉ 
Sommarkyrkans musikcafé är en mötesplats för de turister och ortsbor som besöker Frösö kyrka. Det är ett 
fantastiskt sommarjobb för dig som tycker om kyrkan, delar dess tro och värderingar och är en öppen och 
social person som tycker om att möta nya människor. Det är ett både utmanande och meningsfullt 
sommarjobb. 
 
SOMMARKYRKOTEAMET 
Sommarkyrkoteamet består av totalt fyra musiker som är säsongsanställda av Frösö Sunne Norderö församling. 
Att vara med i Sommarkyrkan innebär även ett kollektivt boende, där inköp och matlagning görs gemensamt. I 
caféverksamheten ingår även fem ungdomar som gör feriepraktik i samarbete med Östersunds kommun.  
 
ARBETSUPPGIFTER 
I arbetsuppgifterna ingår allt det praktiska kring att driva ett café och ett visst arbetsledningsansvar över de 
fem feriepraktikanterna. Du får växelvis jobba med sång, musik, våffelbakning och servering. Du kommer även 
att få medverka med sång och musik i församlingens gudstjänster och konserter under perioden. 
 
ARBETSPERIOD 
Arbetsperioden sträcker sig från den 24 juni till den 28 juli 2019. Den 24 juni kl.9:00 startar en veckas 
introduktion och förberedelser. Caféet öppnar sedan den 1 juli och avslutas den 26 juli. Därefter är det två 
dagars slutstädning. 
 
ARBETSTIDER 
Eftersom caféet är öppet alla dagar i veckan kommer arbete och ledighet ligga på ett rullande schema. En vanlig 
arbetsdag varar kl.9:00-17:00. Någon kväll i veckan har du även kvällstjänstgöring eller gemensam studiekväll. 
Arbetstiden beräknas vara i snitt 40 tim/vecka. 

Sommarjobb
i Sommarkyrkans musikcafé

Var god vänd!



MÅLSÄTTNING & SYFTE 
Förutom Sommarkyrkan så har församlingen anställt två kyrkguider som bemannar Frösö kyrka kl.08:00-20:00. 
Alla tillsammans med Sommarkyrkan utgör en s.k. Vägkyrka. Syftet är att tillsammans vara kyrkans ansikte utåt 
och att nå ut med evangelium till alla de tusentals turister och församlingsbor som söker sig till Frösö kyrka på 
sommaren. Vi vill även erbjuda en ”växtplats” för de som arbetar i verksamheten; en plats att växa i sin kristna 
tro och sitt engagemang i kyrkan.

KRAV
• Du kan sjunga.
• Du kan spela minst ett instrument.
• Du fungerar väl i grupp.
• Du är social och utåtriktad och har ett gott bemötande av människor.
• Det är ett plus, men inte ett krav, om du har erfarenhet av att leda kör.

LÖN
Enligt kommunals avtal.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 mars. Följande uppgifter måste finnas med i ansökan: 

• Förnamn
• Efternamn
• Personnummer
• Adress under terminerna
• Adress under sommaren
• E-post
• Mobilnummer
• Instrument du spelar
• Huvudinstrument
• Röstläge
• Eventuellt tidigare arbetslivserfarenheter
• Studiebakgrund
• Eventuellt engagemang i kyrkan och erfarenheter av kyrkan i stort
• Motivering till varför du söker jobbet
• Godkännande att vi lagrar dina personuppgifter under ansökningsperioden. Vi följer rådande lagstiftning på 

området. Mer information om GDPR (dataskyddsförordningen) finner du på hemsidan.

Ansökan görs via formulär på hemsidan.
Länk till ansökningssidan
svenskakyrkan.se/frososunnenordero/sommarjobb-musikcafe

Vi vill även att du mailar en inspelning på din röst och ditt huvudinstrument. 
Det behöver inte vara studiokvalitet, utan bara så att vi får en uppfattning av tonsäkerhet, röstläge och hur du 
behärskar ditt instrument. Ljudfiler skickas via e-post till Shermine Nolander eller Urban Nolander. Det är också 
till dem du hör av dig för närmare upplysningar. Kontaktuppgifter nedan.

    E-post      Telefon  & SMS
Shermine Nolander  shermine.nolander@svenskakyrkan.se 070-344 54 34
Urban Nolander  urban.nolander@svenskakyrkan.se  070-684 68 84

Välkommen med din ansökan!

svenskakyrkan.se/frososunnenordero
facebook.com/frososunnenordero
froso.pastorat@svenskakyrkan.se
063 - 16 11 50


