
Stillingsutlysning
barne- og tweensleder/-pastor

Søgne Misjonskirke søker ny barne- og tweensleder/-pastor i 40% (ev. 50%) stilling 

Søgne Misjonskirke ble etablert i 1994 og er en av ca. 100 selvstendige menigheter i Misjonskirken Norge. 
Det samles rundt 300 personer til gudstjeneste hver søndag. I ungdomsarbeidet er rundt 80-100 ungdommer 
aktive på ulike områder.

Stillingen er et vikariat og gjeldende i perioden 1/8-2020 - 31/7-2021.

Ansvarsområde: Barneleder/barnepastor har ansvar for å lede barnearbeidet i menigheten med særlig 
vekt på Barne- og Tweenskirka (3 år - 8. klasse).

Arbeidsoppgaver:
- Hovedansvarlig for å koordinere og lede arbeidet i Barne- og Tweenskirka sammen med et lederteam, 
   herunder administrativt ansvar for sitt område.
- Videreutvikle barne- og familiearbeidet, med vekt på Levende Tro-planen.
- Følge opp frivillige ledere tilknyttet BT-kirka og det øvrige barnearbeidet.
- Være med på stabsmøter.
- Fortrinnsvis også økonomiansvar for barnearbeidet.
- Barnefestivalen inngår ikke i arbeidsoppgavene for vikarierende barneleder/-pastor
- Stillingen kan vurderes økt til 50 % hvis ønskelig og dersom Titus (5-7 kl.) inngår som en del av arbeids
   området /ansvaret.



Du:
o Har en levende tro på Jesus og er trygg på deg selv og din tro
o Ønsker å se barn og familier komme til tro på Jesus og finne sin plass i menigheten
o Ønsker et tett samarbeid mellom hjem og kirke
o Kommuniserer godt med barn og tweens
o Er initiativrik, kreativ og selvstendig
o Arbeider godt alene og sammen med andre
o Tør å prøve nye ting
o Har evne til å delegere og engasjere frivillige

Vi:
o Er en spennende og positiv menighet i vekst
o Har et positivt og godt stabsmiljø
o Har et ungdomsarbeid med stort potensiale
o Legger til rette for at alle generasjoner skal trives og vokse i menigheten vår
o Tilbyr lønn etter avtale
o Har pensjons- og forsikringsavtaler gjennom Misjonskirken Norges avtaler

Stillingen krever ingen formell kompetanse, men det er ønskelig med bibelskole eller annen relevant 
utdannelse.

Vi har frem til sommeren egen leder for Titus (5-7 klasse) i 10% stilling.

SØKNADSFRIST 20. april 2020

Alle over 15 år som arbeider med barn og ungdom i Misjonskirken Norge, både ansatte og frivillige, må legge 
frem politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Severinsen tlf. 932 111 44. Søknad med cv sendes til
bkseverinsen@gmail.com.

Se for øvrig www.sognemisjonskirke.no for mer informasjon om menigheten. 


