
 

 

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker söker en 
konsulent till SUK Väst  

 
Vi söker dig som vill arbeta för Sveriges Unga Katoliker (SUK) i Västra Götaland och Halland. Du har 
ett engagemang i SUK och lust att tillsammans med regionen SUK Väst, lokalföreningarna och 
församlingarna bygga en livskraftig verksamhet och struktur för de unga i kyrkan. Arbetsuppgifterna 
är varierande och du har stor möjlighet att påverka utformningen av din tjänst. 

 
Arbetsuppgifter: 
 

• Uppsöka och stödja SUK Västs lokalföreningar i samråd med regionens styrelse 
• Vid behov hjälpa lokalföreningarna med föreningsteknik, medlemsrekrytering och 

genomförandet av aktiviteter 
• Samordna SUK Västs verksamhet med SUK och våra samarbetspartners – församlingar, BILDA, 

stiftet och KPN 
• Vara med på regionens styrelsemöten 
• Vara med regionens styrelses anordnade aktiviteter 
• Delta på personalmöten och liknande som kanslichefen anordnar 

 
Kvalifikationer: 
 

• Vara kommunikativ och kunna möta och inspirera barn och ungdomar till delaktighet i kyrkan 
och SUK 

• Vara bosatt i regionen och vid eventuella studier eller arbete utöver tjänsten ska den vara i 
regionen och inte vara heltidsstudier eller heltidsarbete 

• Vara tillgänglig för såväl helg- och kvällsarbete 
• Handlingskraftig, tydlig organisatör som tar egna initiativ för att uppnå uppställda mål 
• Kännedom om SUK och Katolska kyrkan och delar dess värderingar 
• Utbildning som fritidskonsulent eller tidigare erfarenhet som ungdomsledare räknas som en 

merit 
 
Omfattning: 30-50 % (förtroendearbetstid), med placering inom regionen enligt överenskommelse. 
Ansökan senast: 2023-04-06. 
Tillträde: 2023-04-17 
Lön: Fast månadslön 20 % mellan 2023-04-17-2024-04-30 och därefter i samråd mellan 30-50%. I 
tjänsten ingår såväl helg- som kvällsarbete. 
Anställning: 6 månaders provanställning. 
Upplysningar om tjänsten: Kanslichef Robel Domenico: robel@suk.se, 070-735 06 47 (helgfria 
måndagar-torsdagar 09:00-16:00). 

 
Varmt välkommen med din ansökan! 

Ansökan skickas till rekrytering@suk.se senast 6/4-2023. 
Sänd ditt CV samt ett brev som berättar varför Du är SUK Västs nästa ungdomskonsulent. 

Intervjuer kommer att hållas v.13- v.14, företrädesvis i Göteborg annars digitalt.  
 


