Den Evangelisk Lutherske Frikirke har
ca. 21 500 medlemmer fordelt på
vel 80 menigheter. Klepp Frikyrkje er
en menighet med 287 medlemmer, hvorav 92 med
stemmerett. Menigheten er lokalisert midt i sentrum av
Klepp, og eier sitt eget kirkebygg. Klepp Frikyrkje er en aktiv
flergenerasjonsmenighet med utadrettet arbeid. Vår visjon er
«Frelse, fornying, fellesskap».

Klepp Frikyrkje søker ungdomsarbeider i 20 % stilling
Ungdomsarbeider vil være med å lede arbeidet med å oppnå
menighetens visjon blant de unge.
Vi leter etter deg som er glad i å være med ungdom og ønsker
å utruste og inspirere ungdommen i menigheten. Du må ha
fokus på å bygge relasjoner og å være inviterende og imøtekommende. Våre flotte ungdommer er vant med å ta ansvar og
organisere arbeid sitt, så du må først og fremst evne å lede
gjennom andre.
Vi har tro på tjeneste basert på kombinasjonen av natur- og
nådegaver og vil kunne være noe fleksible på innhold i
stillingen ut fra dette. Det er flott om du kan undervise noe og
har evner innenfor organisering, men din evne til å bygge
relasjoner og veilede ungdommen vil være det som vektlegges.
Som ansatt blir du en del av menighetens stab og rapporterer
til hovedpastor. Det en fordel om du har utdannelse innen
teologi, menighetsarbeid eller barne- og ungdomsarbeid, men
personlig egnethet og relevant erfaring vurderes høyt.
Den som ansettes er forpliktet til å lære og leve i samsvar med
Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. For å
bli ansatt må en fremvise godkjent politiattest. Lønns- og
arbeidsvilkår i henhold til Frikirkens lønnsregulativ. Alle
søknader behandles konfidensielt. For den rette personen vil
det være mulighet for å kombinere stillingen som hovedpastor
og ungdomsarbeider.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til eldste Torbjørn S.
Jakobsen: torbjak@gmail.com For mer informasjon om
menigheten, se www.klepp.frikyrkja.no
Søknad med CV sendes: torbjak@gmail.com
Klepp Frikyrkje v/eldste
Postboks 189, 4358 Kleppe
Søknadsfrist: snarest.
Tiltredelse i august (eller seinere), etter avtale med søker.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke

