Frimisjonen ble etablert i 1856 og er en av ca. 100 selvstendige menigheter i Misjonskirken Norge. Med stort og
smått samles rundt 80 personer til gudstjeneste hver søndag. Rundt 30 barn i alderen 0 – 13 år har en
tilknytning til menigheten.

ER DU VÅR NYE UNGDOMSARBEIDER?
INNTIL 30% STILLING FRA 15.08.18
Frimisjonen har også utlyst en stilling i 30% som barnearbeider for samme periode. Stillingene kan
kombineres. Det er også mulig å søke om mindre stilling.
Ansvarsområde: Ungdomsarbeider har ansvar for å lede ungdomsarbeidet i menigheten, med særlig
vekt på Frik, ungdomsklubben på Frimisjonen.
Stillingen krever ingen formell kompetanse, men det er ønskelig med bibelskole, teologi på
universitetsnivå eller annen relevant utdannelse. Erfaring med denne type arbeid er ønskelig.
Arbeidsoppgaver:
 Hovedansvarlig for ungdomsklubben Frik på fredager, inkludert Powerstation.
 Ledertrening og lederutvikling av ungdommer i samarbeid med pastor
 Følge opp frivillige ledere tilknyttet ungdomsarbeidet
 Frimisjonens representant i ledergruppa for felleskirkelig ungdomsarbeid
 Noe arbeid relatert til konfirmantene
 Stabsmøter og åpen kirke med lunsj noen dager i måneden
Du:







Har en levende tro på Jesus og er trygg på deg selv og din tro
Har glede og entusiasme i arbeid med ungdommer, og ønsker å se ungdommer komme til tro
på Jesus og finne sin plass i menigheten
Kommuniserer godt med ungdom
Er initiativrik, kreativ og selvstendig
Arbeider godt alene og sammen med andre
Tør å prøve nye ting

Vi:








Er en spennende og positiv menighet i vekst med mange frivillige
Fra høsten vil vi ha flere ansatte i stab, blant annet driftsansvarlig, barnearbeider og 50 %
hovedpastor.
Har et stabilt og voksende barnearbeid
Legger til rette for at barn og ungdom skal trives og vokse i menigheten vår
Sørger for god oppfølging av ansatte
Tilbyr lønn etter avtale
Pensjons- og forsikringsavtaler gjennom Misjonskirka Norges avtaler

Alle som arbeider med barn og ungdom i Frimisjonen, både ansatte og frivillige, må legge frem
politiattest.
Stillingen er en prosjektstilling frem til 31. juli 2019, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter
avtale.
Søknad med CV sendes til styreleder@frimisjonen.no innen 15. mai 2018.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Øyvind Karstad, tlf. 47403553 eller Merete Forsdahl, tlf.
90859195.
Se frimisjonen.no for mer informasjon om menigheten.

