
 

 

 

VI SÖKER EN PASTOR MED ANSVAR FÖR 

VÅRT SOCIALA ARBETE 

• Ansvara för och vara en drivande motor i vårt sociala arbete. 
• Handleda våra anställda inom det sociala arbetet. 
• Möta människor i missbruk och psykisk ohälsa och vara ett stöd. 
• Engagera våra volontärer och stötta dem i deras engagemang. 
• Representera oss gentemot kommunen och andra aktörer vi samarbetar 

med. 

Tjänsten är på 100% med start i januari 2022 eller så snart som möjligt.  

För mer information kontakta: 

Samuel Bälter, församlingens ordförande, samuel.balter@gmail.com eller 

Elloise Nordkvist, församlingens föreståndare, elloise@pingsthelsingborg.se  

LÄS MER OM TJÄNSTEN NEDAN: 

Pingstkyrkan i Helsingborg är en församling med 600 medlemmar och har ett stort 
socialt engagemang. Vi vill vara en församling som gör skillnad i vår stad, en plats 
där liv förvandlas och en tydlig röst i samhället och ut i världens alla hörn! Vi är en 
församling som består av alla åldrar och av många olika nationaliteter. Vi är en 
församling som vill framåt! Gudstjänsten på söndagar är församlingens naturliga 
och främsta samlingspunkt. Läs mer om oss på www.pingsthelsingborg.se.  

ARBETSUPPGIFTER 

Din uppgift blir att, i samarbete med vår föreståndare och olika råd i församlingen, 
leda och inspirera volontärer och anställda i vårt sociala arbete.  

Här har du även en given plats som kontaktperson mot kommunen med vilken vi 
har ett gott samarbete. Inom vårt sociala arbete har vi en nystartad 
sysselsättningsverksamhet, LP och två Second Hand butiker med en 
genomströmning av människor i arbetsträning. Du kommer att tillhöra ett 
engagerat team av flera församlingsanställda med olika ansvarsområden men där vi 
hjälper och stöttar varandra i de arbetsuppgifter som behöver göras. 

Du kommer givetvis också vara en del i församlingens gudstjänstliv och övriga 
verksamhet. 
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DIN PROFIL 

Vi tror att du bär på en tydlig kallelse att tjäna Jesus och att du trivs i rollen som 
herde. Du har erfarenhet av församlingstjänst, har goda ledaregenskaper och 
brinner för att föra människor till Jesus och hjälpa dem att växa som lärjungar. 

Som person tror vi att du är öppen och att du älskar människor i alla olika åldrar. 
Ditt hjärta klappar lite extra för de mest utsatta i vårt samhälle och ute i världen. 
Du tycker om att leda, inspirera och samarbeta i team. Du är lyssnande, har 
integritet och tycker om god planering och struktur. 

 

Har du tidigare erfarenhet av socialt arbete, kanske har en socionomutbildning 
eller liknande i bagaget är det ett stort plus, men inget krav. 

ANSÖKAN 

Välkommen med CV och personligt brev till samuel.balter@gmail.com, 

församlingens ordförande. 
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