Er du vår nye pastor eller barne- og familiearbeider?
Vi utlyser til sammen inntil 150% stilling.
Våre satsningsområder for 2017-2019 er videreutvikling av søndagen, både gudstjeneste
og barnekirke, og økt fokus på utadrettet arbeid. Vår visjon er: Guds godhet tilgjengelig.
Vil du være med å bidra til å fylle bygget og Guds rike med alle slags mennesker fra alle
generasjoner? Kom til misjonsmarka!
Vi søker en pastor som:
• er opptatt av å bygge gode relasjoner
• liker å forkynne og er teologisk reflektert
• kjenner seg engasjert av vår visjon og våre satsningser
• evne å skape engasjement blant barnefamilier
• deler menighetens verdier og teologiske ståsted
Vi søker en barne- og familiearbeider som:
• brenner for å engasjere og utruste andre til tjeneste og
koordinere frivillige
• trives med selv å ha ansvar for opplegg for barn
• har en trygg tro og brenner for at barna og deres familier
skal bli kjent med Jesus
• er positiv, selvstendig og initiativrik
• har evnen til strategisk og helhetlig tenkning
Vi tilbyr:
• varme relasjoner og godt samarbeid.
• et spennende nybrottsarbeid og store muligheter til å nå
ut med evangeliet.
• muligheter for utvikling og at du selv setter ditt preg på
stillingen ut fra gaver og utrustning
• lønn, pensjon og forsikringsavtaler i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtaler. Fleksible ordninger
som er tilpasset det å ha små barn.

www.misjonskirken-mjondalen.no

Mjøndalen misjonsmenighet er
en varm flergenerasjonsmenighet
tilknyttet Misjonskirken Norge.
Vi holder til midt i Mjøndalen
sentrum, et tettsted med flotte
turmuligheter, flere idrettslag og
beliggende i Nedre Eiker kommune som opplever befolkningsvekst og som på sikt skal slås
sammen med Drammen kommune. Det er også gode pendlermuligheter til både Drammen,
Kongsberg og Oslo.
Menigheten er i gang med en
spennende utbygging som vil gi
oss nye muligheter til å nå bredt
ut i nærmiljøet. Bygget vil blant
annet romme nye arealer til barnekirken, en liten gymsal, større
kirkekaffesal og nye kontorer.
I tillegg til gudstjeneste med barnekirke driver menigheten blant
annet «Etter skoletid», ungdomskafé, barnekor og speider.
Vil du vite mer? Ta kontakt
med menighetens hovedpastor, Rakel Nakkestad, telefon
901 20 350 eller e-post
rakel.nakkestad@gmail.com
eller til styreleder Dag Andersen på telefon 924 38 953 eller
epost dag.andersen@sra.no.
Søknad med CV sendes til
rakel.nakkestad@gmail.com
Søknadsfrist: fortløpende og
senest 16. april.

