l
Ungdomsarbeider i Grødem menighet fast 50% stilling

Ingress:
Grødem menighet ligger i Randaberg kommune, sentralt plassert 10 min kjøring nord for
Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og
allsidig frivillig engasjement innen kirke-, musikk- organisasjons- og foreningsliv. Grødem
menighet har ca. 2800 medlemmer. Menigheten har et aktivt menighetsliv med mange
frivillige medarbeidere. Staben ledes av daglig leder og den består av sokneprest,
menighetsmusiker, trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, diakonimedarbeider,
ungdomsdiakonimedarbeider, renholder og vaktmester. Ungdomsarbeider slutter og vi søker
hans etterfølger.
Menighetens visjon: Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet.
For mer informasjon: www.grodemkirke.no

Arbeidsoppgaver er bl.a.:
 Lede, planlegge og gjennomføre tiltak knyttet til ungdommer på Grødem.
 Medvirke i felles ungdomsarbeid i Grødem og Randaberg menigheter.
 Medvirke i lederutvikling av ungdom
 Delta i stabsfelleskap/møter.
 Rekruttere, følge opp, koordinere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i
samarbeid med øvrig stab
Kvalifikasjoner
 Relevant utdanning
 Dokumentert praksis kan kompensere for ev. manglende formell utdannelse
 Gode lederegenskaper
 Praksis fra arbeid i menighet og organisasjonsarbeid er ønskelig.
 Fleksibel, selvstendig, initiativrik og inspirerende
 Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
 Digital kompetanse

Vi tilbyr
▪
▪
▪
▪

En spennende jobb i en flott menighet.
Et godt sosialt og åndelig fellesskap
Lønn etter gjeldende tariffavtale.
KLP pensjonsordning
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Andre opplysninger
Arbeidssted: Pt. Grødem menighet. Daglig leder i Grødem menighet er nærmeste
overordnede.
Helge- og kveldsarbeid må påregnes. Den som tilsettes må være medlem av Den norske
kirke. Politiattest må framvises ved tilsetting iht kirkelovens § 29.
Søknad og CV sendes på mail til kirkevergen@randabergkirkene.no.
Søknadsfrist: 24.05.2020
Tiltredelse: 01.08.2020
Opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til daglig leder av Grødem menighet
Stine Solhaug Staalesen, tlf. 51412350/ 95218802. Epost:
stine.solhaug.staalesen@randabergkirkene.no eller til kirkeverge Hilde Eikeland på tlf.
51413130/ 48036029. E-post: kirkevergen@randabergkirkene.no
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