
 
 

Diakon i Stockholm City 
 
S:t Peters församling är en del av Equmeniakyrkan och arbetar i en metodistisk anda 
för hela människans förvandling. Därför har olika former av diakonalt arbete varit 
framträdande i församlingens historia – alltifrån hem för gamla till sociala insatser för 
barn och unga.  

Sedan 2019 har satsningar börjat göras för hemlösa och andra utsatta i områden 
kring kyrkan i Stockholms innerstad. Kärnan i verksamheten är vandringar med 
matutdelning, kontakt och spridning av information om var det finns hjälp. Ett trettiotal 
volontärer finns förnärvarande i denna verksamhet. Även en Equmenia förening för 
unga är under uppbyggnad där flera av dessa unga medverkar i volontärsarbetet.  

En av våra drömmar är skapandet av ett daghärbärge i kyrkans källare tillsammans 
med andra diakonala organisationer, som kan utgör ett centrum som kunna möta de 
olika behov som finns bland hemlösa och andra.  

Därför söker vi dig som är Diakon och vill bidra i arbetet med att följa upp den 
verksamhet som finns och utveckla diakonin så att den kan möta olika behov.  

Om uppdraget  

Tjänsten ingår i ett arbetslag med pastor, församlingsmusiker och arbetsledare för 
volontärer. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att vara ”spindeln i nätet” för 
församlingens diakoniarbete där du lyssnar in vilka behov som finns samtidigt som 
du är stödjande. I ditt uppdrag kommer du att arbeta med hemlösa och andra utsatta, 
med unga, ha själavårdande samtal, samt bidra med utvecklingen av församlingens 
diakoni. Du arbetar på uppdrag av församlingens styrelse. Förutom ditt huvudsakliga 
ansvarsområde kommer du även att ha kontakt med de diakonala organisationer 
som församlingen samverkar med i olika insatser (Ny Gemenskap, FA, Stockholms 
sociala mission, Stadsmissionen, etc). 

Personliga egenskaper  

Vi söker dig som har en stark lust att bidra och vara med i utvecklingen av ett 
diakonalt arbete i storstaden. Eftersom vi är under uppbyggnad i vårt nya diakonala 
arbetssätt så ska du ha lätt för att finna dig i nya situationer och tycka om att utveckla 
nya funktioner och verksamhetsformer. Du ska vara en socialt stabil person som kan 
sätta gränser samtidigt som du har en vänlighet i ditt sätt att vara. Personlig 
lämplighet kommer att värderas högt vid tillsättningen av denna tjänst.  

Vi tror att du har öga för hur människors behov och utsatthet kan ta sig uttryck idag, 
och att du tydliggör och uppmärksammar detta i församlingen men också i det lokala 
samhället. ”Diakonal spjutspets, profetisk röst, värnar människovärdet” är begrepp 
som beskriver detta. Du är inte främmande för detta men vet att det kräver integritet, 
mod och omsorg. 



Kvalifikationer för uppdraget 

Vi söker dig som är diakonvigd eller har rekommendationer från tidigare diakonala 
uppdrag. Meriterande är om du har erfarenhet inom diakonala/sociala uppdrag, 
gärna ha jobbat med ungdomar. Vidare skall du kunna mobilisera och motivera 
volontärer.  Du behärskar svenska i tal och skrift och du arbetar obehindrat i digitala 
verktyg.  

Du har en holistiskt syn på församling och är beredd att i det löpande arbetet lika väl 
”hoppa in”, som att kliva fram eller stå tillbaka – för helhetens bästa. 

Vi erbjuder  

Ett spännande arbete i en verksamhet som är under uppbyggnad där du får stor 
möjlighet att påverka arbetssätt och samverkansformer. Du kommer att ingå i ett 
arbetsteam där du har kollegor och förtroendevalda.  

Upplysningar om tjänsten: Diakontjänsten är en projekttjänst på 50%, på två år.  

Skicka din ansökan till: ordforande@stpeterskyrka.se  I form av ett personligt brev 
där du motiverar varför du söker tjänsten och ett CV. Vi vill ha din ansökan senast 
den 2021-11-08. Vid ev. tillsättning uppvisas utdrag ur polisens belastningsregister.  

S:t Peters församling 

 

Välkommen med din ansökan! 

 


