Ny pastor till Centrumkyrkan Finspång
Annons
Vår församling
• Har drygt 280 medlemmar i alla åldrar
• Har arbete för barn, ungdomar, äldre och nyanlända
• Har en secondhandbutik och samarbetar med en förskola
• Deltar regelbundet i ekumeniskt arbete med övriga frikyrkor & Svenska kyrkan
• Önskar är att vara en tillgång för vår bygd och att möta människors behov
• Står mitt i en om- och tillbyggnad av våra lokaler
• Får ett nytt vårdcentrum som närmaste granne (bygge pågår)
Arbetsuppgifter
• Normala arbetsuppgifter som ingår i en pastors- och föreståndarroll med
betoning på herdeskap, brobyggande och verksamhetsledning
• Tillsammans med församlingens ledarskap är du den som driver församlingens
vision och riktning framåt
• Tjänsten är heltid med tillträde om möjligt augusti 2018
• Församlingen har utöver denna tjänst en ungdomsledare på heltid
Vi söker dig som
• Vill medverka till att församlingen växer i gemenskap, tro och sitt uppdrag
• Har ett stort hjärta för alla åldrar med fokus på ”mellangenerationen”
• Vill träna lärjungar, utveckla och inspirera ledare
• Kan inspirera andra till att upptäcka sina gåvor och sin kallelse
• Har gåvan att förkunna och är förankrad i Bibelordet
• Har teologisk utbildning samt erfarenhet av församlingstjänst
• Vill utveckla församlingen tillsammans med oss och skapa nya kontakter i
samhället

Om Du har frågor kontakta:
Malin Creutz 070 23 80 989 eller Annuradha Klingstedt 070 89 17 336
Helst kvällstid
Du kan även ”kolla in” församlingens hemsida www.centrumkyrkanfsp.se
Din formella ansökan skickas till: centrumkyrkanfinspang@kyrktorget.net
VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!
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Ny pastor till Centrumkyrkan Finspång
Bakgrundsinformation

Församlingens Mål - Fokus - Utmaningar
MÅL

FOKUS

UTMANINGAR

Bygga framtidens
församling

Andligt & Fysiskt (lokaler)
Öppen kyrka koncept

Få med mellangeneration
Till för hela samhället

För alla
generationer

Familjer, barn, ungdomar
Enade, alla generationer

Aktivera mellangeneration
Ge stöd genom hela livet

Med alla
engagerade

Breddad medverkan
Slussa in nya i uppgifter

Engagera nya, alla fronter
Glädje - sång & musik

Ökat ”externt”
fokus

Förs. känd i samhället
Behåll Andligt fokus

Förändra oss själva
Vi bidrar i samhället

Som skall
ge tillväxt

Vattna så det spirar

Ökat lärjungaskap

Profil för den pastor vi söker
Uppdrag
• Föreståndare med ansvar för församlingens arbete
• Jobba i team tillsammans med vår ungdomsledare
• Tillsammans med FL leda den andliga verksamheten
• Ge en Bibeltrogen undervisning
• Jobba enligt befattningsbeskrivning
Personlig profil
• Öppet och välkomnande sätt mot alla
• Jobba visionärt och strategiskt
• Förmåga att engagera och entusiasmera
• Ett stort hjärta för alla åldrar med fokus på ”mellangenerationen”
• God samarbetsförmåga
Erfarenhet & Bakgrund
• Gymnasial utbildning
• Teologiska studier under några år
• Kunskap om andra religioner och kulturer
• Egna Andliga erfarenheter & mogenhet
• Erfarenhet som föreståndare är meriterande
• Gärna sång- & musikkunnig / intresserad
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