Antagningskriterier till präst och diakon i Strängsnäs stift
Viktiga frågor som skall bearbetas vid flera tillfällen under samtal i
samband med antagningsprocessen av Domkapitlets antagningsgrupp
samt rekryteringsansvariga.
Det är viktigt med en integrerad Gudstro.
Det är viktigt att kandidaten befinner sig inom kyrkans trosbekännelse och lära men inom
dessa ramar vilja uppskatta och främja mångfald. Detta påkallar ett tolerant förhållningssätt.
I samtalen är det viktigt att se och identifiera de drivkrafter kandidaten ger utryck för samt
eftersöks av stiftet för att få goda präster och diakoner i framtiden.
En personlig gemenskap med Gud och församling samt ett levande gudstjänst- och böneliv.
Vilja och längtan att vara med att bygga församling; skapa fora där människor kan växa i sin
tro samt finna sammanhang och mening.

Kompetenser
Dessa kompetenser prövas främst genom tester och ”assessmentcenter”
• Personlig mognad
Att vara så trygg i sig själv att man är tillgänglig för andras behov men inte i behov av dem (andras
behov), inte gör dem till sina egna och inte gör dem till en del av sin identitet. Att se de relationer man
har i sitt rätta perspektiv och skilja på det personliga, kollegiala och församlingen.
• Samarbetsförmåga
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar,
kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Relationsskapande och empatisk
Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller
relationer. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över
personens känslor.
• Muntlig framställning
Talar klart, välformulerat och engagerat, både i små och stora grupper.
• Flexibel
Är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt förändra sitt
synsätt och tillvägagångssätt.
• Strukturerad
Planerar arbete i förväg. Organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Sätter upp och
håller deadlines.
• Ledarskap (organisera och leda grupper)
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
Samordnar grupper och följer upp andras arbete.
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• Stresstålig (tidspress, tvära kast och svåra situationer)
Är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer
och fokuserar på rätt saker.
• Språklig analytisk förmåga och reflekterande sinnelag
Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna dokument av hög
kvalitet. Är eftertänksam, resonerar på en hög (meta) nivå, har förmåga att omsätt teorier till handling
i den enskilda situationen.

Tilläggskompetenser för framtida utvecklingsmöjligheter
•
•
•

Ytterligare fördjupad förmåga till ledarskap
Ytterligare fördjupad förmåga till stresstålighet
Numerisk analytisk förmåga (för att kunna hantera ekonomiska frågor)
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