Er du vår nye hovedpastor?
Kristiansand Misjonskirke Salem søker
ny hovedpastor i inntil 100 % fast stilling.
Vi søker deg som vil være med å bygge menigheten vår videre og har en brann i hjertet
for å bevege nye mennesker til Jesus. Vi ønsker at du er opptatt av lokal tenkning og
derfor kan tenke deg å bo i Kristiansand.
Vi ser etter en hyrde for menigheten som sammen med stab og frivillige jobber strategisk med å bygge menigheten videre. Du er åpen for et karismatisk uttrykk og jobber
godt i team.
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Erfaring som pastor
• Relevant utdannelse
• En som kan slutte seg til menighetens og Misjonskirken Norges
retningslinjer og verdier
• Er solid forankret i Bibelen og Misjonskirkens teologi
• God leder; leder gjennom andre, gjør andre gode og hjelper andre til å utvikle seg
• Forstår dynamikken i en generasjonsmenighet
• God til å kommunisere, både fra talerstolen og med enkeltmennesker
Salem tilbyr:
• en spennende og utfordrende jobb i en bydelsmenighet med dype røtter
i Misjonskirken Norge
• en arbeidsplass som fokuserer på et støttende og inkluderende arbeidsmiljø
• et voksende fellesskap av positive og engasjerte frivillige medarbeidere
• en arbeidsplass som legger til rette for utvikling og inspirasjon
• lønn, pensjon og forsikringsavtaler i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtaler.
Søknad:
Spørsmål rundt stillingen kan rettes til assisterende daglig leder Silje C.
Kristiansen: 93028964 / silje@kmsalem.no
Søknad med CV sendes til silje@kmsalem.no innen 22. mai 2022.
Ansettelse etter avtale.
Salem ble stiftet i 1934 og består av cirka 400 medlemmer. Vi er tilknyttet Misjonskirken Norge, et frikirkesamfunn med cirka 9 000 medlemmer på landsbasis. Menigheten ligger i bydelen
Lund, som er et område under utvikling og med betydelige boligvekst. Vi ønsker å ha fokus på
vårt nærmiljø. Gjennom årene har vi vært sterkt involvert i menighetsplantinger i Kristiansand
og omegn. Salems fokus er å «Ære Gud, gjøre livet bedre, og gjøre disipler av Jesus».
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