
 
söker KANTOR 

 
 
 
Kalmar pastorat har ca 25 000 medlemmar och omfattar fem aktiva församlingar, 
begravningsverksamhet samt administrativa stödfunktioner med ungefär 80 anställda. I pastoratet 
finns ett rikt och varierat gudstjänstliv. Läs gärna mer om Två Systrars församling på 
www.svenskakyrkan.se/kalmar/tsk 
 
Vår kantor Gunnel kommer att minska sin tjänstgöring inför sin pension. Därför erbjuder vi ett 
ettårigt vikariat (med möjlighet till förlängning) med 50 % tjänst som kantor i Två Systrars 
församling, där gudstjänsten är församlingens centrum. Tillträde 1 september 2015 eller enligt 
överenskommelse. 
 
Som kantor kommer du att dela ansvaret för det musikaliska livet i församlingen och kommer att 
tjänstgöra vid gudstjänster, kyrkliga handlingar samt ansvara för församlingens körverksamhet. 
Du ingår i pastoratets musikerkollegium och i det norra arbetslaget som består av medarbetarna i 
Två Systrar, S:ta Birgitta och Heliga Korsets församlingar. Det huvudsakliga arbetet sker i Två 
Systrars församling, där du tjänstgör två av fyra söndagar. 
 
Kvalifikationer: Du har kantorsexamen och är väl förankrad i Svenska kyrkans tro och 
gudstjänstliv. Du bör vara väl hemmastadd i kyrkans liturgi och ser musiken i gudstjänsten som en 
del av en helhet. Vi ser gärna att du är en inspirerande körledare. Du har musikalisk bredd och 
förutom orgel spelar du med fördel även något annat instrument. Tycker du dessutom om att 
engagera och leda frivilliga musiker och sångare i gudstjänsten så ser vi det som ett plus. 
 
Personliga egenskaper: Du har en naturlig förankring i församlingens gudstjänstliv, intresse för 
människor och lätt att skapa och behålla kontakter. Du kan och tycker om att samarbeta, men kan 
lika gärna arbeta självständigt och driva egna projekt. Du har förmåga att ta egna initiativ och 
tänka nytt. Vidare bör du vara ansvarstagande, trygg och lyhörd.  
 
För mer information om tjänsten kontakta: 
Mattias Östborg, arbetsledande komminister 0480-42 14 61 
Olle Heverius, stiftsombud Kyrkomusikerna 076- 856 91 46  
 
Du är välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den 28 maj 2015 till:  
Svenska kyrkan i Kalmar, Thore Larsson, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar. Det går även bra 
att maila in din ansökan till: thore.larsson@svenskakyrkan.se 


