Højnæskirken, København søger

Ungdomsleder - er det dig?
Du brænder for teens og unge. Du elsker Jesus. Du er motoren, når de sociale
relationer skal opbygges i ungdomsgruppen. Du har lyst til at tage ansvar for
udviklingen af arbejdet med kirkens teenagers og unge - og lede dem tættere på
Jesus.
Opgaverne vil primært være ledelse af teengruppen (13-16 årige), både når de
mødes en aften hver 2. uge og ca. hver 4. søndag formiddag under
gudstjenesten. Herudover er du med i ledergruppen af de ældre teenagers og
unge voksne (16+) og står ca. én gang om måneden for undervisningen af dem.
Du deltager aktivt i menighedens liv og er med til at styrke de unges fællesskab
igennem spontane events og planlagte møder.
Vi forestiller os, at vores kommende ungdomsleder:
- Har været aktivt engageret i kristent arbejde fx som frivillig
- Er opsøgende og ”connecter” med teenagers, er god til at skabe relationer og
venskaber
- Elsker at formidle Guds ord til teenagere og unge
- Tager initiativ, går foran (leder) og tager ansvar
- Er en teamplayer og god til at samarbejde med de frivillige i ledergruppen
- Kan motivere og inspirere andre og nyder at tænke ud af boksen
- Er rollemodel for et liv med Jesus
- Kan planlægge og føre planer ud i livet
- Er tålmodig og parat til at lære
- Kan have både have fuld fart på, men også have ro og vise nærvær
- Kreative og evt. musikalske evner er en fordel, men ikke et krav
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Vi tilbyder:
- Studie eller fritidsjob 8-15 timer om ugen. Vi er fleksible, så det også passer med
din hverdag
- 2-årig ansættelse med mulighed for forlængelse
- Løn efter kvalifikationer, svarende til en lærers timeløn
- Et godt arbejdsmiljø med 3 kollegaer (2 præster og en sekretær)
- At investere i dig, så du kan udvikle dine kompetencer som leder og
kommunikator og vokse i din tro
Tiltrædelse 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter.
Om Kirken:
- Vi hedder Kristent Fællesskab og er en evangelisk frikirke, som hører hjemme i
Højnæskirken i Rødovre
- Vi er omkring 120 personer fra alle generationer til gudstjeneste på en almindelig
søndag, heraf 8-15 unge og potentiale for mange flere
- Vi er en kirke med et stort frivilligt engagement
- Vi har en moderne bygning, gode faciliteter og en sund økonomi
- Vi brænder for mission og har flere missionærer udsendt, men engagerer os også
lokalt i Rødovre
Læs mere om os på hoejnaeskirken.dk og se bl.a. vores værdier og vision.
Hvis du vil høre mere om arbejdet, kan du kontakte præst Kristian Knudsen på tlf.
6061 2370.
Hvis du kan se dig selv som vores nye ungdomsleder, så skriv en motiveret
ansøgning og send den til: kontor@hoejnaeskirken.dk - senest den 4. juni 2018.
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