Odder Frimenighed søger
en leder af børne- og ungdomsarbejdet
•
•
•

Brænder du for at børn og unge lærer Gud at kende?
Mener du, det er vigtigt, at børn og unge griber, at de er uendelig værdifulde i Guds øjne, og lærer at leve ud
fra dette fundament?
Er du optaget af, hvordan vi på bedst mulig måde hjælper og støtter de mange frivillige, som er dybt
engagerede i at formidle til børn og unge, hvem Gud er, og hvem de kan få lov til at være hos ham?

Så kunne jobbet som leder af børne- og ungdomsarbejdet i Odder Frimenighed være noget for dig.
Odder Frimenighed søger en leder af børne- og ungeområdet
•
•
•
•

som har syn for, hvordan Odder Frimenigheds børne og ungearbejde kan være et attraktivt tilbud for alle
børn i Odder
som i samarbejde med ”områdeledelsen for børn og unge arbejdet” arbejder på at skabe de bedste rammer
for vore mange frivillige i børne- og ungearbejdet.
som kan planlægge og afvikle tiltagene, der har til formål at støtte og udvikle vore frivillige ledere.
som kan løfte visionen for arbejdet blandt børn og unge.

Lidt om dig
Vi forestiller os at vores kommende leder af børne- og ungdomsarbejdet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har erfaring med kirkeligt børne- og/eller ungearbejde.
Kan kommunikere med børn og unge, og naturligt skabe kontakt og relation til dem.
Kan planlægge og føre planerne ud i livet.
Kan arbejde strategisk ud fra menighedens vision og målsætninger.
Har erfaring med at lede, støtte, coache og samarbejde med frivillige medarbejdere og ledere.
Har kendskab til IT. f.eks. Office-pakken.
Kan arbejde selvstændigt, men som også forstå værdien af være en del af et team.
Har interesse i at anse Odder Frimenighed som sin menighed.

Lidt om stillingen
Stillingen er indtil videre en 50% ansættelse, men vi håber på at kunne øge ansættelsesgraden med tiden. VI søger
en leder af børne- og ungeområdet, men hvis det passer med ansøgers kvalifikationer og ønsker kan stillingen
formes til at være en Børne- og ungdomspræst.
Du vil i det daglige referere til frimenighedspræsten Daniel Hougaard, og indgå i samarbejdet med menighedens
øvrige ansatte, som består præst Leif Johanson, Administrationsleder Karen Hansen, samt vært for vores kollektiv
Johanne Friisgaard. Lønnen berammes efter kvalifikationer.
Lidt om os:
Odder Frimenighed er en evangelisk luthersk menighed på ca. 230 medlemmer, og vi anser vores bagland for at være
DanskOase. Se mere om os på odderfrimenighed.dk
Ansøgning inden 20. Januar kl. 12.00. Ansøgningen sendes til frimenighedspræst Daniel Hougaard på
daniel@odderfrimenighed.dk Ved spørgsmål kan Daniel kontaktes på mail eller på telefon 6076 6162
Ansættelsessamtaler bliver afholdt d. 23 Januar

