Misjonskirken Follow
Vi søker pastor
Arbeidsgiver:
Misjonskirken Follow
Stillingstittel: Pastor
Stillingstype:
Fast (75-100 %)
Ønsket oppstart:
Januar 2023, senest
august 2023.
Søknadsfrist:
Vi vurderer aktuelle
kandidater fortløpende.
Søknad:
Spørsmål om stillingen
rettes til leder for ansettelseskomiteen:
Espen Øvergaard,
tlf. 918 47 628.
Søknad med CV sendes
til: espen@follow.no

Misjonskirken Follow søker en pastor som vil være med og bygge menigheten
og bety en forskjell i menneskers liv i lokalmiljøet i Follo. Vi er en ung misjonskirke som ble startet som prosjekt i 2012 og etablert som selvstendig menighet i
2018. I dag samles 40-50 personer til gudstjeneste på Greverud.
Pulsen i kirka vår er å gjøre Jesus kjent i nærmiljøet gjennom konkret handling og utruste mennesker til en slitesterk tro. Vi vil være rotfestede, rause og
relevante; et sted hvor mennesker kan oppleve seg sett og møtt. De kommende
årene vil vi ha et spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne.
Som pastor i Follow må du være en lagspiller, en som evner å istandsette
mennesker til å tjene med sine nådegaver. Du vil jobbe tett sammen med
ledergruppa, andre ansatte og frivillige med å bygge menigheten videre.
Du ser muligheter for tverrkirkelig samarbeid og med relevante aktører i
nærområdet. Vi ønsker at du brenner for nærhet til lokalmiljøet og derfor kan
tenke deg å bo i Follo-regionen.
Pastorens oppgaver
- Ledelse av menigheten; disippelgjøring, undervisning og utrustning – spesielt
med fokus på neste generasjon
- Ansvarlig for menighetens aktiviteter og utadrettede virksomhet sammen med
ledergruppa og frivillige
- Istandsette mennesker til tjeneste og til å dele tro i hverdagen
Ønsket kompetanse og personlige egenskaper
- Du har relevant teologisk utdannelse og erfaring med menighetsarbeid
- Du har erfaring med å lede og/eller utvikle barne- og ungdomsarbeid.
- Du trives med å samarbeide og bygge menighet for fremtiden
- Du kommuniserer godt, motivere frivillige og utruste ledere
- Du er glad i Jesus og mennesker
- Du er solid forankret i Bibelen og kan slutte deg til Misjonskirkens verdier,
teologi og retningslinjer
Vi tilbyr en spennende jobb i en varm og engasjert menighet i utkanten av Oslo.
Stillingen gir fleksibilitet til å forme arbeidshverdag og oppgaver etter den som
ansettes.Lønn, pensjon og forsikringsavtaler følger ordningen for Misjonskirken
Norge. Oppstart etter avtale. Vi ser for oss en stillingsprosent et sted mellom
75-100 %. Vi er også åpne for muligheten til at et par kan dele pastorstillingen
hos oss. Menigheten har tweens- og ungdomsarbeidere i mindre stillinger.

follow.no

