Randesund misjonskirke er en selvstendig menighet tilknyttet Misjonskirken Norge. Menigheten har som
styrende visjon å «hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han». Vi vil være et utadrettet og inkluderende fellesskap som utvikler ledere, utruster hjemmene og er preget av et stort barne- og ungdomsarbeid.
I dag har vi 8 ansatte (5,5 årsverk) i en engasjert og dedikert stab. Vår barne- og familiepastor har sluttet,
og vi søker derfor ny medarbeider til denne stillingen.

Vi søker å tilsette en medarbeider i inntil full stilling, avhengig av kvalifikasjoner
og kompetanse. Både teologisk og pedagogisk utdanning kan være godt egnet for
stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning.
Arbeidsoppgaver:
•

Overordnet ansvar for menighetens familiefokus og «Levende tro-tenkning»

•

Overordnet ansvar for at barn fra 0-13 år har et tilrettelagt tilbud i menigheten

•

Skape felles retning og forståelse i barne- og familiearbeidet

•

Utvikle, koordinere og administrere menighetens barne- og familiearbeid

•

Formidle evangeliet på en relevant måte til barn og voksne

•

Oppfølgings- og lederansvar overfor barne- og familielederne i menigheten

Kvalifikasjoner og egenskaper:
•

Motiverende og initiativrik

•

Lederegenskaper

•

Formidlingsevne

•

Strukturelle, organisatoriske og administrative evner

•

Evne til å arbeide både selvstendig og i team

•

Erfaring fra barne- og familiearbeid

•

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
•

Et godt arbeidsmiljø med motiverte ledere og medarbeidere som
ønsker å bety en forskjell for dem som bor i bydelen

•

Et aktivt og positivt lederskap

•

Et allerede aktivt barnearbeid der rundt 200 barn er innom kirken hver uke

•

Delaktighet i en levende og raus menighet

•

Lønn og arbeidsforhold i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtale

•

Andre oppgaver vil bli tillagt stillingen – alt etter kvalifikasjoner og kompetanse

Tiltredelse 1. august eller etter avtale.
Kontaktperson: Veronica Andersen 970 27 794.
Søknad med CV og referanser sendes til post@mkirken.no.
Søknadsfrist 30. mai 2018.

