
UTLYSNING AV TJÄNST: Konsulent på 100% till Svenska Kyrkans Unga i
Stockholms stift

Om organisationen:
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk organisation av barn och ungdomar i Svenska
kyrkan. Hos oss kan unga mötas i gemenskap, praktisera demokrati och kristen tro. Svenska
Kyrkans Unga är en av Sveriges största barn-och ungdomsorganisationer och Stockholm
distrikt är ett av organisationens större distrikt.

Arbetsuppgifter:
Nu söker vi på Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift dig som vill vara del i detta arbete
som en av våra konsulenter. I tjänsten som konsulent ska du ansvara för samverkansarbetet
med Svenska Kyrkan i Stockholms stift samt handlägga administrativa kansliärenden.
Tjänsten innebär även att ordna läger, bistå bland annat ekonomiutskottet i sitt arbete med
enklare ekonomisk hantering och vara länken till vår externa ekonomitjänst samt hjälpa till i
övrig verksamhet. Konsulenternas arbete sker tillsammans med distriktsstyrelsen och andra
engagerade medlemmar. Du kommer att ha din arbetsplats på Svenska kyrkan i Stockholms
stiftskansli som ligger i Stockholms innerstad.

Erfarenheter och egenskaper:
Vi ser gärna att du som söker har ett par års erfarenhet av ideella organisationer, och eller
erfarenhet från församling i Svenska Kyrkan, samt känner dig hemma i både Svenska
kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Vi tror även att du är bra på att bidra till andra
människors engagemang, strukturera upp olika projekt och ser till att saker blir gjorda. Du är
organiserad, prestigelös och har hög integritet. Då arbetsgivaren är en ideell styrelse krävs
stor förmåga att balansera mellan självständigt arbete och att förankra beslut i styrelsen.

Meriterande kunskaper:

- Erfarenhet och kunskap inom administrativt arbete
- Erfarenhet, kunskap eller utbildning inom ekonomi
- Erfarenhet, kunskap eller särskilt intresse för barnrättsfrågor

Övrig information:
Anställningen är en tillsvidareanställning med start i början av Maj 2023 eller efter
överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. Ansök genom att skicka CV och
personligt brev till jobb@skuss.se

Vi kommer löpande behandla ansökningar och kalla till intervju. Sista ansökningsdag 1 mars
2023.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Ordförande Ludwig Andersson
ordforande@skuss.se
073- 399 96 43
www.skuss.se
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