Ledig stilling som barnearbeider, Bjorbekk Misjonskirke.
Bjorbekk Misjonskirke ser etter en person som kjenner på en glede og begeistring ved å
dele Guds Ord med barna! Hvis du kjenner en brann for det, så er det kanskje nettopp
deg vi søker? Vi er en flergenerasjonsmenighet med et voksende barne- og
ungdomsarbeid, og du vil samarbeide tett med ungdomsleder og hovedpastor. Vi har
nettopp bygget ut menighetslokalet vårt for å få plass til alle barn og ungdom som
kommer ukentlig. Nå søker vi en barnearbeider i inntil 40% stilling, og som helst kan
begynne til oppstart denne høsten (2020).
Hovedfokuset for barnearbeiderstillingen vil være Søndagskolen, Alle Sammengudstjenestene, og betweens arbeidet vårt. Du må være fleksibel og kunne jobbe med
barn som er under skolealder og helt opp til betweens alder (10-13 år). Vi har et inderlig
ønske om å ta barna på alvor og vil at Guds Ord kommuniseres på en relevant og kreativ
måte slik at barna får god undervisning i Bibelen.
Andre arbeidsoppgaver:
-hjelpe til/holde andakt på Supertirsdag
-fostre nye ledere til barnearbeidet, og motivere frivillige ledere som allerede er med
-ansvar for å finne/lede en trosopplæringsplan for barna i menigheten (dette kan gjerne
være et eksisterende opplegg som viser seg å fungere bra)
-du vil også ha stort rom til å forme stillingen i samarbeid med pastor
Kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter:
-Motiverer og inspirerer, har stå-på-vilje og ser muligheter
-Har en tydelig tro, er grunnfestet i Bibelen, og kan stå inne for Misjonskirken Norge´s
verdier
-Får lett kontakt med barn og ungdom, liker å være sosial
-Organisatoriske evner er en fordel
-Pesonlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
-Lønn i henhold til Misjonskirken Norge´s tariffavtale
-En viss fleksibilitet i forhold til arbeidstid (søndagene er fastsatt)
-En menighet med voksende barne- og ungdomsarbeid, og mange engasjerte folk
-Super pastor og ungdomsleder å samarbeide med
Vi vil gjerne høre fra deg! Søknader mottas fortløpende.
Kontaktperson Audun Madsen
E-post: audunmadsen@gmail.com
Mob: 90178544

