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Traryd-Hinneryds pastorat 
 

Adress: Telefon: SMS (via internet) E-post 

Kyrkvägen 9, 287 72 Traryd 0433-620 09 073-12 30 176 traryd.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

Ledig tjänst 

 

Komminister (100%) i Traryd-Hinneryds pastorat 
med tillträde enligt överenskommelse  

 

Vi söker dig med en positiv och kreativ inställning till människor, livet och arbetet. 

Du är rotad i klassisk kristen tro och Svenska kyrkans andliga tradition. 

Du har ett hjärta för diakoni och mission. 

Vi ser gärna att du är positiv till andlig förnyelse i kyrkan. 

Om du kan leda sång och musik är det ett plus, liksom datorvana och erfarenhet av informationsarbete. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Se gärna även www.kyrktorget.se/trarydhinneryd. 
 

Pastoratets målsättning och vision i korthet 

I ord och handling vill vi förkunna evangeliet för att Jesus Kristus ska bli känd, trodd, lydd och älskad. I detta 

uppdrag vill vi vara öppna för den Helige Andes ledning, tilltal och gåvor. Vi önskar att vårt pastorat ska vara 

en plats där människor finner en levande tro på Gud samt får vara del av en livgivande gemenskap.  
 

Tjänstens innehåll i stora drag 

• Leda gudstjänster och kyrkliga handlingar i pastoratet samt bedriva själavård och undervisning. 

• Konfirmandarbete (inkl uppföljning) i pastoratet i samarbete med församlingspedagogen. 

• Vid behov biträda i tonårsverksamheten. 

• Diakonala uppgifter, hembesök m.m.  

• Samverka med övrig personal. 
 

Tjänsteställe: S:t Andreas kyrka, Strömsnäsbruk. B-körkort och tillgång till bil förutsätts. 
 

Mer information: 

• Kyrkoherde Mikael Nilsson (073-201 83 12).  

• Kyrkorådets ordf Torsten Johansson (070-627 37 38). 

• Facklig företrädare: Fredrik Hollertz, KyrkA (036-31 36 01). 
 

Ansökan skickas senast 15 januari 2020 till: 

Adress: Traryd-Hinneryds pastorat, Kyrkvägen 9, 287 72 Traryd. 

Eller e-post: traryd.pastorat@svenskakyrkan.se  

Bifoga fullständiga ansökningshandlingar (se nedan), referenser och gärna löneanspråk. 

Märk kuvertet Komministertjänst – ansökan.   

Den som efter intervjuer erbjuds anställning ska visa ett utdrag ur belastningsregistret. 
 

Ansökningarna måste innehålla (och i förekommande fall med bestyrkta fotokopior): 

• Prästbrev 

• Betyg från teologisk examen 

• Intyg om fullgjort år på utbildningsinstitutet (pastoralinstitutet)   

• Uppgift om var och när pastoratsadjunktsåret genomfördes 

• Meritförteckning med redogörelse för pågående och tidigare anställningar inom Svenska kyrkan, samt från 

övriga arbetsgivare och utbildningar – CV 

• Fullständiga kontaktuppgifter 

Även övriga handlingar, som kursintyg etc. skall vara bestyrkta. 
 

Välkommen med din ansökan! 
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