
 
 

Verksamhetschef till Kungsörs Återvinning & Secondhand 

Kungsörs Återvinning & Secondhand är en del av Centrumkyrkan i Kungsör 

(Equmeniakyrkan). Vi har en omfattande verksamhet med secondhandbutik och hjälp-

sändningar i egen regi till länder i Östeuropa. Våra vänförsamlingar i Östeuropa driver olika 

hjälpinsatser som soppkök, klädutdelning, rehabcenter och lägerverksamhet m.m.  

• Målsättningen med secondhandbutiken är att generera ekonomiskt överskott till de 

sociala och humanitära insatser som Centrumkyrkan är engagerad i, vara en social 

mötesplats, bereda sysselsättning för människor utanför den reguljära arbetsmarknaden, 

aktivt göra stor skillnad för vår miljö.  

Vi står nu inför en generationsväxling och söker därför dig som kan föra verksamheten vidare.  

Om tjänsten  

Som verksamhetschef har du det operativa ansvaret för vår verksamhet i Kungsör. Vi har ett 

stort uppsamlingsområde som förser oss med många olika varor. I flera olika avdelningar 

förbereder vi allt från kläder till tekniska varor för export till mottagarländer samt för 

försäljning i butiken. Du kommer tillsammans med övrig personal arbetsleda volontärer och 

personer i olika former av arbetsträning. Vi vill ha ett fortsatt gott samarbete med exempelvis 

Kungsörs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården. Vi söker 

därför en driven och inspirerande ledare som har erfarenhet från att driva secondhandbutik 

och myndighetssamarbeten eller annan lämplig bakgrund. Du ansvarar för den dagliga driften 

av verksamheten. 

Du kommer att ansvara för 

- att lägga upp försäljningsmål  

- marknadsplan för marknadsföring, exempelvis i sociala medier  

- budget och uppföljning av budget  

- att skapa stor genomströmning i butiken  

- att kvalitén på varor är jämn och hög  

- personalen med personalansvar  

Den vi söker  

Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår 

värdet i att ibland vara ledare och ibland vara chef. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och 

älska secondhand. Men du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra till 

en tillväxt i vår verksamhet. Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från 

personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att 

utveckla och leda människor utifrån deras personliga förutsättningar.  

Du som söker 

- vill vara med och förändra liv och miljö  

- har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet  

- har erfarenhet av att arbetsleda andra  

- har erfarenhet från att rekrytera och leda volontärer  

- har erfarenhet från att leda samarbeten med olika myndigheter i arbetsmarknadspolitiska  

  åtgärder  

- har erfarenhet av att vara chef eller ledare  



 
 

- kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare  

- delar vår kristna tro och värderingar  

- har körkort för bil  

Din ansökan  

Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen på riktigt? Kontakta vår 

ordförande Sivert Bergström tel. 076-85 100 34 e-mail sivert@secondhandkungsor.se   

Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2023-01-31. Välkommen att 

skicka ditt personliga brev och CV via e-post till Sivert Bergström. Beskriv gärna hur din 

kristna tro får konsekvenser i din vardag. Märk din ansökan med ”verksamhetschef”.  

Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande. 
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