
Butiksledare 
Pingstkyrkan Karlskrona söker butiksledare till vår Second Hand butik.  
 
Om oss 
Vi vill vara en kyrka mitt i samhället, som inger tro och hopp till brustna människor och alla som längtar efter 
att närma sig Gud. Med Jesus i centrum vill vi förmedla och gestalta hela evangeliet – till hela människan – 
i hela världen – hela tiden. 
 
Och nu vill vi nå ännu längre utifrån vårt second hand butik och sociala mötesplats Stämjärnet.   
 
Genom vår butik vill vi se individer växa, hjälpa till där det behövs och vara en aktiv del av att göra världen 
lite bättre, ett steg i taget.  
Vi är en plats där vi är ett härligt gäng med volontärer och personal.  
Varje vecka möter vi hundratals kunder som kommer till oss för att göra fynd och mötas i våra fina lokaler. 
Överskottet från vår butiks försäljning går till att hjälpa människor både i Karlskrona och ut över vår värld.  
 
Second Hand är en del av vårt sociala center, Stämjärnet. Stämjärnet är en knytpunkt för några av vår 
församlings verksamheter med social/diakonal prägel. Så som som LP-verksamheten, Second Hand, 
Café2 och DeLa- matutdelningsprojekt. 
 
Om tjänsten 
Butiksledare 100%  
 
Tillsammans med Stämjärnets föreståndare och ytterligare butiksledare leder du Pingstkyrkans Second 
Hand butik i Karlskrona. Det innebär att du både vårdar och utvecklar såväl människor som verksamhet. 
Denna tjänsts fokus-område är second hand, men du är en resurs, tillsammans med övrig personal, för 
hela Stämjärnet.  
 
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i butik samt skaffat dig erfarenhet ifrån vad det innebär att 
vara arbetsledare för en mellanstor grupp.   
Du är positiv, har en problemlösande attityd, samt har ett öga för vad det innebär att driva en butik. 
Tillsammans med föreståndare ansvarar du för handledning av vår personal. Du är även aktivt med och 
driver på utvecklingen av vår butik.  
 
Arbetsuppgifterna är varierande och du behöver vara redo på att "hugga tag” såväl praktiskt som i samtal.  
 
Vill du veta mer? 
Kontakta vår föreståndare Niclas Madestam på 0733-87 61 01 eller 
niclas.madestam@pingstkyrkankarlskrona.se 
 
Tjänsten är på 100%. Förtroendearbetstid. 6 månaders provanställning.  
Tillträde sker enligt överenskommelse.  
 
Ansökan 
Välkommen att skicka in ditt personliga brev och CV via e-post till 
niclas.madestam@pingstkyrkankarlskrona.se 
 
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.  
Sista ansökningsdag 8 maj 2022.  
 


