Vågsbygd misjonskirke er en lokal menighet i Vågsbygd, Kristiansand, som ble stiftet i 2009. Menigheten utgjør ca
90 voksne og 70 barn/unge, og har en ansatt hovedpastor i 75%, administrasjonsarbeider i 25 %, Ungdomspastor i
25 % og barne – og tweensmedarbeider i 25 % Vi ønsker nå å styrke vårt ungdomsarbeid Contact Choice (CC), som
vi driver sammen med Vågsbygd Frikirke, og søker etter en Ungdomsarbeider i 20 % fast stilling.

UNGDOMSARBEIDER 20%
Arbeidsoppgaver for ungdomsarbeider/pastor
•

•
•
•
•
•

Hovedansvar for å lede ungdomsarbeidet Contact Choice (CC) med fokus på relasjonsbygging,
disippelgjøring og ledertrening i samsvar med Vågsbygd misjonskirkes visjon og verdier. Ansvaret
deles med Ungdomspastor/arbeider fra Vågsbygd Frikirke.
Organisere og lede regelmessige storsamlinger og grupper
Lede en jentegruppe
Delta og eller tilrettelegge for at ungdommen deltar på Menighetsweekend, Hjerteslag
(økumenisk ungdomsarbeid i Vågsbygd) og leirer i regi av Misjonskirken Ung.
Deltagelse i stab, menighetens gudstjenester og i Misjonskirken UNG sitt arbeid.
Være forbilde for ungdommene både i livsstil, forkynnelse og i sosiale sammenhenger.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Et sterkt engasjement for å hjelpe ungdom til tro på Jesus og etterfølgelse av han.
• Motiverende og initiativrik lederatferd.
• Gjerne erfaring fra ungdomsarbeid tidligere.
• Gode formidlingsevner – spesielt til unge.
• Organisatoriske og administrative evner.
• Musikalske evner er ønskelig.
• Vi oppmuntrer jenter/kvinner til å søke stillingen
Vi tilbyr:
• Et spennende menighetsmiljø med potensiale for et stort ungdomsarbeid.
• Et positivt arbeidsmiljø med gode muligheter for utvikling i tjenesten.
• Lønn og arbeidsforhold i henhold til Misjonskirken Norge sin tariffavtale.
Nærmere informasjon:
•
•

Spørsmål rettes til hovedpastor Jens Kåre Lindal, mob: 97190128, e-post:
jens.kare@misjonsmenighet.no. Søknad med enkel cv sendes til samme mail.
Oppstart 1 aug 2021, eller etter avtale. Søknadsfrist: 27 mai 2021. Arbeidssøkere vil etter
fortløpende vurdering kunne bli innkalt til intervju.

