Skien misjonskirke søker ny hovedpastor. Er det deg?
Skien misjonskirke er en av landets eldste frimenigheter, og ligger i sentrum både i byen og i
kirkelandskapet. Vi er en stor menighet som samler mennesker fra store deler av Grenland, og
våre aller viktigste samlingspunkter er smågruppene og gudstjenestene. Vi har fokus på barn
og ungdom, og har et stort og levende barne- og ungdomsmiljø. Vi ønsker å vinne mennesker
for Jesus, bety en forskjell i menneskers liv og i byen.
Nå søker vi etter ny hovedpastor som vil ta menigheten inn i fremtiden. Du vil lede et
team bestående av fire personer, inkludert hovedpastor, hvor hver har sine
ansvarsområder.
Du er:
• God til å utruste andre
• Opptatt av effektive og gode
prosesser
• En raus ledertype
• En pådriver som sikrer fremdrift
• En lagleder som er god på struktur
• En utfordrende og god
kommunikator
• Varm og omsorgsfull med et stort
hjerte for mennesker
Du må:
• Ha Jesus i sentrum
• Kjenne deg hjemme i Skien
Misjonskirkes verdier
• Ha erfaring fra lignende jobb
og/eller ledelse over noe tid
• Ha administrative egenskaper og
være en god organisator

Du vil:
• Gjøre en forskjell i byen og i
menneskers liv
• Formidle Jesu kjærlighet
• Bruke dine gaver og egenskaper for
å spre evangeliet og bygge et godt
fellesskap
Vi tilbyr:
• Jobb i en levende menighet med
stort potensiale
• En engasjert og ivrig stab
• Et fellesskap med Jesus i sentrum
og mye nestekjærlighet
• Lønns- og pensjonsbetingelser i
henhold til lønnsavtalen for
Misjonskirken Norge

Vi har lang tradisjon for begge kjønn i ledende posisjoner. Skien misjonskirke er tilknyttet
Misjonskirken Norge, som er et trossamfunn i vekst.
Kjenner du deg igjen?
Ta kontakt med styreleder Ellen Helleberg Bjerk for spørsmål på tlf. 901 17 971.
Søknad sendes epost: ellen@bjerk.net
Søknadsfrist: løpende vurdering av søknader.

skienmisjonskirke.no

