
Traryd-Hinneryds pastorat söker 

Vikarierande 

KYRKVAKTMÄSTARE 
Till Traryds kyrkogård och kyrka.   
 

Vi söker dig med en positiv och kreativ inställning till människor, livet och arbetet. Du är medlem i Svenska 

kyrkan och positiv till kristen tro och Svenska kyrkans andliga tradition. 

Har du egen erfarenhet av regelbundet gudstjänstliv är det plus, liksom datorvana. 

Dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete är också meriterande. 
 

För mer information om Traryd-Hinneryds pastorat se vår hemsida www.kyrktorget.se/trarydhinneryd  
 

Tjänstens innehåll i stora drag 

• Skötsel av grönytor och planteringar i huvudsak på kyrkogården i Traryd, vid S:t Andreas kyrka och 

Traryds församlingshem. 

• Tjänstgöring vid gudstjänster och förrättningar i huvudsak i Traryd, men kan även förekomma  

tillfälligtvis i pastoratets övriga kyrkor.  

• Lokalvård av Traryds kyrka inkl tvätt och vård av växter. 

• Kontakt med allmänhet och hyresgäster vid uthyrningar. 

• Fastighetsansvar tillsammans med övriga vaktmästare. 

• Personalmöten och annan planering. 

• Samverkan med övrig personal. 

• Viss administration. 

• Eventuellt ansvar för gravböcker och gravskötselavtal m.m.  

• Eventuell samordning av pastoratets systematiska arbetsmiljöarbete. 
 

Varaktighet: Vikariat till och med 31 oktober 2023 med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning. 
Omfattning: 100 %. 

Tillträde: 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. 

Tjänsteställe: Traryds kyrka och kyrkogård. Tjänstgöring på andra platser inom pastoratet kan förekomma. 

B-körkort och tillgång till bil förutsätts. 

Tjänsten ingår i ett samverkande arbetslag, men består även av mycket ensamarbete. 

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.  
 

I vår lönepolicy värderar vi gott bemötande, samarbetsförmåga, förmåga att dela med sig av kunskap, 

erfarenhet och information samt kvalité och noggrannhet på utfört arbete. 
 

Mer information: 

• Kyrkoherde Mikael Nilsson (0433-250 04).  

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

• Facklig företrädare: Kommunal (010-442 84 01). 
 

Ansökan: 

Sista ansökningsdag: 31 januari 2023. Ansökningar behandlas löpande.  

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

Bifoga fullständiga ansökningshandlingar, referenser och löneanspråk.  

Märk kuvertet Vaktmästartjänst – ansökan. 

Det går också bra att mejla till traryd.pastorat@svenskakyrkan.se. Ange Vaktmästartjänst – ansökan i 

ämnesraden. 
 

Välkommen med din ansökan! 
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