Salem misjonskirke, NLM Bergen er en menighet i Bergen sentrum som vil vinne, bevare, utruste og
sende – til Guds ære. Salem har et levende arbeid for alle generasjoner, og sammen vil vi vokse i et
stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være
med å forkynne Guds frelse til Bergen og resten av verden. Salem tilhører Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM).
Vi ser nå etter nye ansatte som sammen med oss kan være med å utvikle menigheten. Dersom du
brenner etter å se barn og ungdom bli kjent med Jesus og vil være med på å utruste barn, foreldre og
ungdommer til å leve med Jesus i hverdagen, vil vi gjerne invitere deg til å søke på stillingen(e).
Vi søker etter

Tenåringsleder (30 %) i fast stilling
Stillingen kan kombineres kan kombineres med Barne- og familieleder (30%)
og dermed utvides til 60% (se egen annonse)

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde:
• Lede tenårings- og konfirmasjonsarbeidet i Salem misjonskirke.
• Ansvar for rekruttering, oppfølging og utrustning av frivillige i tenåringsarbeidet.
• Sammen med Pastor og styret, sørge for kvalitetssikring av Salems arbeid rettet mot
tenåringer.
• Sammen med Barne- og familieleder, sørge for gode overganger mellom barne- og
tenåringsarbeidet.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Være genuint opptatt av å disippelgjøre tenåringer og frivillige ledere.
• Ha trygg kjennskap til den kristne tro og forståelse for menighetsarbeid.
• Ha evne og vilje til å sette seg inn i relevant kunnskap for arbeidet.
• Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.
Det forutsettes at søker bekjenner seg til den kristne tro og kan identifisere seg med NLMs formål og
verdier. Søker må legge frem politiattest.
Tenåringsleder vil bli en del av et ungt, dyktig og engasjert stabsfellesskap med fokus på å utruste
hverandre. Pastor i Salem vil bli din nærmeste overordnede. Lønn etter NLMs regulativer. For mer
informasjon om Salem og NLM, se: www.salem.no og www.nlm.no
For mer informasjon om stillingene, kontakt pastor Christian Lilleheim
clilleheim@nlm.no / 977 79 970
Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til clilleheim@nlm.no eller leveres på Salems kontorer i
Sigurds gate 6, Bergen.
Søknadsfrist: 10. desember 2018.
Tiltredelse: 1. februar 2019, eller etter avtale.

