Frelsesarmeen Templet søker:

Barne- og ungdomskonsulent
Frelsesarmeen Templet korps (menighet) er ett av flere korps i Oslo sentrum. Templet er et korps med høyt aktivitetsnivå med søndagens
gudstjeneste og søndagsskole som hovedsamling. I ukedagene har vi tilbud til barn og unge, voksne og eldre, som f.eks. sang/musikkgrupper. Vi ønsker å utvikle vårt arbeid til alle generasjoner, med særskilt fokus på barn, unge og familier.
Vi søker en person med evne til å formidle kristen tro til barn og unge, og til å skape åpne, rause og inkluderende fellesskap for dem.

Informasjon om stillingen:
• 50–100% prosjektstilling for 1 år med
mulighet for forlengelse
Stillingen kan eventuelt deles av to personer
Arbeidsoppgaver bl.a.:
• Hovedansvar for barne- og ungdomsarbeid
• Ledertrening – mentorsamtaler for ungdom
• Ansvar for gjennomføring og videreutvikling
av ungdomsklubb, musikkopplæring eller
tilsvarende aktivitet
• Arbeid med barn og unges tros- og
gudstjenesteliv, f.eks. bibelgrupper og
rekruttering til søndagsmøter
• Bidra i gudstjenester
• Bidra til et godt arbeidsmiljø med
arbeidsglede og åpen kommunikasjon
Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
•

•

Engasjement for kristent barne- og
ungdomsarbeid
God kjennskap til Frelsesarmeen
Erfaring med menighetsarbeid
Musikalsk kompetanse er ønskelig, men ikke
et krav
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

•

Politiattest må fremlegges ved ansettelse

•
•
•

Vi søker en person:
• Som er ansvarsbevisst, fleksibel og engasjert
• Som er løsningsorientert og liker å jobbe både
selvstendig og i team
• Med gode mellommenneskelige egenskaper
• Med gode kommunikasjonsevner
Den som ansettes, må arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag.
Vi tilbyr:
• En særs spennende og utfordrende stilling i et
godt arbeidsmiljø.
• Lønn i henhold til Frelsesarmeens lønnssystem
og tariffavtale
Kontaktpersoner: daglig leder Anders Skoland
(mob. 400 35 562) eller Miriam Kjellgren (mob. 404
95 508)
Tiltredelse: 01.08.21 eller etter avtale
Søknadsfrist: 14.05.21
Søknad til: templet@frelsesarmeen.no
Søknadspapirer returneres ikke.

