
Med människor genom hela livet 
Svenska kyrkan är Sveriges största 
medlemsorganisation med omfattande 
verksamhet både nationellt och internationellt. 
Vi möter människor i alla åldrar, genom hela 
livet, i vardagen och vid stora högtider. Vi är 
samhällsaktör och bevarare av vår gemensamma 
kulturskatt. Vi är bärare av Guds ord och 
budskapet om människors lika värde. Vi kämpar 
för en rättvisare värld. 

Mångfald av kompetenser 
Inom Svenska kyrkan ryms många olika yrken 
och kompetenser, såsom präster, diakoner, 
vaktmästare, musiker, administratörer, 
ekonomer, kommunikatörer, pedagoger, m fl. Vi 
behöver medarbetare med olika utbildning och 
bakgrund; människor som är intresserade av 
människor, av tro och av livet; människor som 
vill bygga framtidens kyrka. 

Många möjligheterre
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Här finns svenska kyrkan
Vi finns i hela landet och på många ställen i världen. Man kan 
arbeta lokalt i en församling, regionalt på stiftsnivå, natio-
nellt och internationellt. 

yrken inom svenska kyrkan
präst, diakon, pedagog, musiker, administratör, ekonom, fri-
tidsledare, kommunikatör, servicepersonal, vaktmästare m fl. 

arbeta i svenska kyrkan
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift under fliken 
”att arbeta i Svenska kyrkan”. Där hittar du kontaktuppgifter 
till rekryteringsansvariga.

adress

Svenska kyrkan 
Linköpings stift
Box 1367, 581 13 Linköpöing

Telefon: 013-24 26 00

Webbplats:
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift
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HÄR FINNS SVENSKA KYRKAN
Vi finns i hela landet och på många ställen i världen. 
Man kan arbeta lokalt i en församling, regionalt på 
stiftsnivå, nationellt och internationellt.

YRKEN INOM SVENSKA KYRKAN
Präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, admi-
nistratör, ekonom, fritidsledare, kommunikatör, service-
personal, vaktmästare m fl.

ARBETA I SVENSKA KYRKAN
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift un-
der fliken ”Kontakt” och ”Att arbeta i Svenska kyrkan”.
Där hittar du kontaktuppgifter till rekryteringsansvariga.

ADRESS
Svenska kyrkan Linköpings stift
Box 1367, 581 13 LINKÖPING

Telefon: 013-24 26 00

Webbplats: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

SVENSKA KYRKAN


