Sandvikens pastorat bedriver begravningsverksamhet på uppdrag av riksdag och regering. Verksamheten
finansieras via begravningsavgiften. Inom begravningsverksamheten arbetar 7 tillsvidareanställda. Under
säsong förstärks bemanningen och uppgår som mest till 13 personer. Tillsammans ansvarar vi för
gravsättningar, gravplatsupplåtelser, upprätthållande av gravbok, kremationer, kyrkogårdsskötsel,
gravskötselservice, fastighetsunderhåll m.m. Vi söker nu en krematorietekniker på en 100 % tjänst till
Sandvikens kapellkrematorium.
Kapellkrematoriet togs i bruk 1935 och har sedan dess byggts till med ett kapell och den tekniska delen har
löpande anpassats till senaste teknik och miljökrav. Den nuvarande ugnen är från 2005 och det tekniska
styrsystemet är från 2017. Vårt mål är att vara ett av Sveriges bästa krematorium!

ARBETSUPPGIFTER
I din roll som krematorietekniker kommer dina arbetsuppgifter bestå av kremationer och kapelltjänst. Det
innebär att du utför kremationer samt utför löpande underhåll på teknisk utrustning. Du förbereder och
deltar i begravningsakter/gravsättningar och möter sörjande. I dina arbetsuppgifter ingår en stor del
administrativt arbete där kontroll och noggrannhet är av största vikt. Även administration på
kyrkogårdsexpeditionen ingår till viss del. Fastighetsunderhåll och lokalvård ingår också i tjänsten.
KVALIFIKATIONER
• Teknisk utbildning, gärna med inriktning styr- och reglerteknik
• Stort tekniskt intresse
• Kunskap om förbrännings- och rökgasprocesser
• B-körkort
• Truckkort
• God vana av att arbeta i datamiljö.
• Goda kunskaper i svenska och behärskar engelska i tal. Övriga språk är meriterande.
Personlig profil
Som person är du lugn och trygg. Du samarbetar väl med andra och är uppmärksam och tillmötesgående i
ditt bemötande. Du är empatisk och har en vilja och förmåga att stödja andra. Det är viktigt att du är
strukturerad och noggrann med att rutiner följs på ett korrekt sätt. Du behöver också vara flexibel och ha
lätt för att omprioritera utifrån verksamhetens bästa. För dig är kvalitet viktigt och du drivs av att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med
olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan innehållande meritförteckning och personpresentation snarast.
Tillträde 1/4 2018.
Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Vid frågor gällande hur du söker tjänsten kontakta Robert Hedström på 026-24 50 51 eller maila till
robert.hedstrom@svenskakyrkan.se

