
   

 

 

 

 

Evangeliska Frikyrkans internationella program 
söker medarbetare till församlingsplantering i 
Exarchia, Aten.  

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande 
församlingar som tillsammans har lite mer än 34 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 anställda 
och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt. Det internationella arbetet bedrivs i 
ett 30-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. EFK 
arbetar internationellt inom fyra fokusområden: Församlingsbyggande; Barns Rättigheter; Hållbar 
Försörjning och Mot Människohandel.  

Vår vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”. 

Bakgrund 

EFKs medarbetare i Aten samarbetar sedan 2018 med Glyfada Christian Center, en mångkulturell 
församling i Aten. Våra medarbetare arbetar huvudsakligen inom två områden: mot människohandel 
genom företaget Threads of Hope och med att starta upp ett center, Nea Koinonia, i en av Atens mest 
utsatta stadsdelar, Exarchia.  

Man har nyligen hyrt en lokal i området som ska fungera som mötesplats och centrum för arbetet. 
Exarchia är ett spännande område i Aten som länge varit ett tillhåll för samhällskritiker och anarkister och 
det har vuxit fram ett alternativt samhälle mitt i Aten. Det är många som lever i utanförskap av en mängd 
orsaker: fattigdom, drogmissbruk, hemlöshet, mental ohälsa, eller för att man flytt från sitt hemland. Det 
gäller både individer och familjer, likaså ensamkommande barn och ungdomar som riskerar att hamna i 
kriminalitet, drogmissbruk och prostitution.  

Visionen  

Visionen är att en gemenskap ska växa fram där människor i Exarchia får se och uppleva vad det innebär att följa Jesus. 
Gästfrihet, eller som det grekiska ordet - Philoxenia – uttrycker det, ”att älska främlingen” är en grundläggande värdering 
som vi vill ska prägla arbetet. 

Vi vill tillsammans hitta en livsstil och praktik som hjälper oss att gestalta Gudsriket mitt där människor 
finns. Detta önskar vi ska få medföra att flera olika sätt att betjäna de mest utsatta i samhället och att vara 
församling kan få gro och utvecklas.  

Vi vill att alla besökare ska bemötas respektfullt oberoende av bakgrund eller vilken situation de befinner 
sig i. Vi vill att det ska få vara en varm andlig miljö där människors djupaste behov kan mötas i 
gemenskapen. Vi vill utifrån ett holistiskt förhållningssätt erbjuda praktisk hjälp som enklare måltider, 
kläder, tillgång till Internet, kurser med mera.   

Den gemensamma och regelbundna bönen ska vara en avgörande hörnsten i gemenskapen som formas. 
Det utåtriktade arbetet i Exarchia sker i samarbete med Glyfada Christian Center och vi önskar på sikt se 

en bredare ekumenisk förankring lokalt.  

 

Medarbetare till församlingsplantering i Exarchia, Aten i Grekland 

Arbetsuppgifter  
Uppdraget innebär att vara med och leda och utveckla arbetet i Exarchia. Arbetsuppgifterna kommer att 
skifta från dag till dag beroende på den lokala situationen och människors behov. Det kommer att 
innebära uppsökande verksamhet bland missbrukare, hemlösa och andra utsatta. Det kommer också 



   

 

 

 

innebära ansvar för att utforma och leda bönegemenskapen tillsammans med människorna på plats. 
Arbetet kommer att omfatta alla EFKs fokusområden och också passa in väl med EFKs särskilda satsning 
på storstäder och unga.   Den första tiden behöver du lägga viss tid på grundläggande språkstudier i 
grekiska.  

Vi söker dig som:  
- Delar visionen för arbetet och har förmåga att bygga vidare på den grund som nu håller på att 

läggas för församlingsplanteringen.  
- Kan samarbeta med personer från olika traditioner och bakgrunder.  
- Har förmåga till god överblick i en komplex och utmanande situation.  
- Har ett personligt driv och förmåga att gå från idé till verklighet, både självständigt och 

tillsammans med andra.  
 
Kvalifikationer:  

- Erfarenhet av arbete i församling och/eller arbete med människor som lever i utsatthet. 
- Beprövad erfarenhet av att leda verksamhet, projekt och liknande.  
- Flytande i engelska i tal och skrift.  

 
Meriterande:  

- Erfarenhet av att bo och arbeta utomlands.  
- Erfarenhet av att starta upp pionjärt församlingsarbete.  
- Andra relevanta språkkunskaper kan vara meriterande. 

 

Mer om tjänsten 
Om du som sökande har familj vill vi att kompetens för make/maka ska vara av relevans för arbetet i 
Aten för att anställning av båda makar ska vara aktuell.  
Tjänsten är placerad i Aten och planeras att finansieras via församlingsunderhåll.  
Anställningen är en utlandsanställning och tidsbegränsad med möjlighet till förlängning. 
Som utlandsanställd i Evangeliska Frikyrkan omfattas du av EFK:s handbok för utlandsanställda vad gäller 
anställnings- och lönevillkor.  
Innan tjänsten kan tillträdas behöver du genomgå EFKs rekryterings- och förberedelseprocess för 
utlandspersonal och ha fullt underhåll klart före utresa.  
 
 
Ansökan 
Skicka in din ansökan, innehållande CV och personligt brev, till rekrytering@efk.se. 
Ansöka senast 2020-05-31. Vi behandlar ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan då tjänsten 
kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. 
Utresa planeras preliminärt till hösten 2021.  
För frågor om tjänstens innehåll, kontakta regionledare Helen, eumena@efk.se,  
0702 24 46 05 
För anställningsvillkor, kontakta Johanna Davén, Adm. chef med särskilt HR-ansvar, 
johanna.daven@efk.se, 0707 35 07 37 
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