
 
Föreståndare för vårt sociala center 
Pingstkyrkan Karlskrona söker föreståndare för vårt sociala center, Stämjärnet. 
 
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. 
 
Nu arbetar vi vidare för att på bästa sätt förvalta och utveckla vår verksamhet genom de möjligheter 
Stämjärnet ger oss.  
 
I april 2021 samlokaliserade vi fyra av församlingens verksamhetsgrenar med social/diakonal prägel. Ett 
strategiskt och viktigt beslut för att möjliggöra vidareutveckling av verksamheten, komma närmare varandra 
och tillsammans möta så många människor som möjligt, med så god kvalité som möjligt, genom det vi 
kallar Stämjärnet. En mötesplats vi är stolta över och som i dagsläget inrymmer vår Second Handbutik, LP-
verksamhet, Café2 och vårt ekumeniska matprojekt DeLa. Stämjärnet är en viktig del av vad det, för oss, 
innebär att vara kyrka mitt i samhället. En plats där vi dagligen möter människor i olika livssituationer. 
Tillsammans med en stor grupp volontärer, klienter och anställd personal vill vi förmedla och gestalta hela 
evangeliet till varje människa som kommer i vår väg. 
 
Om tjänsten 
Föreståndare - Stämjärnet 100%  
 
Du är en positiv, lösningsorienterad och strukturerad person med ett stort hjärta för att leda både individer 
och organisation. Du är inte rädd för att hugga tag där det behövs samt är en ledare i både ord och 
handling. Vi söker dig som vill bära ansvar och vara en ”spindel i nätet” för vår verksamhet på Stämjärnet. 
Tillsammans med församlingens föreståndare leder, utvecklar och förvaltar du verksamheten på bästa sätt.  
 
Du arbetsleder vårt växande team av anställd personal, praktikanter och volontärer. Till din hjälp har du 
bl.a. samarbetsvilliga rådsgrupper med volontärer från vår församling. Likaså ett team av anställd personal 
bestående av bl.a. socialpedagog, ansvarig person för transport & logistik samt två butiksledare.  
 
För oss som församling är det viktigt att Stämjärnet fortsätter vara en aktiv del av vad det innebär att vara 
kyrka mitt i Karlskrona. Därför ser vi att du har en nära koppling till församlingen och är en del av 
församlings-föreståndarens team av anställda.  
 
Det finns olika anledningar till varför människor spenderar sina dagar hos oss och vi ser det som viktigt att 
vår personal utvecklas i sin egen takt. Därför lägger du, tillsammans med en pastor, upp utvecklingsplaner 
för varje individ samt genomför uppföljande samtal med själavårdande prägel.  
 
Som föreståndare tar du täten i utvecklingen av vår LP-verksamhet. Genom vår LP-verksamhet vill vi som 
församling bygga upp socialt utsatta människors liv med kristen tro som grund. Vi arbetar för att människor 
blir frälsta, drogfria och kommer ut i arbete. Som föreståndare finns du med i det dagliga arbetet 
innehållande såväl planeringen som uppföljande samtal med klienter. 
 
Du representerar även vår församling gentemot samarbetspartners, såsom kommun, arbetsförmedling och 
frivården. Du formar och följer upp avtal, vilket leder till att du har datorvana och en organisatorisk förmåga. 
Vi ser även att du bär ett ansvar gällande fastighetsfrågor samt planering och uppföljning av budgetarbetet.  
 
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 31 maj 2022.  


