Verksamhetsledare Pingst Utbildning
Är du intresserad av att leda och utveckla utbildningsfrågorna inom Pingst?
Vill du axla en värdeskapande och viktig ledarroll i ett sammanhang med
människor som har ett stort engagemang och driv? Vi söker dig som delar vår
kristna värdegrund och som har förmågan att skapa samverkansytor såväl
inom som utanför den kyrkliga sfären.
I rollen som verksamhetsledare kommer du ansvara för den strategiska
utvecklingen av skolornas arbete och samordningen dem emellan.
Tillsammans med skolornas rektorer kommer du driva utvecklingen av det
gemensamma arbetet. Du är med i Pingst ledningsgrupp och jobbar för att
skapa synergier mellan utbildning och andra verksamheter inom Pingst. Visst
budget och personalansvar ingår i rollen.
Vi söker dig som känner igen dig i beskrivningen av att vara
förtroendeingivande, relationsorienterad och utåtriktad med en förmåga att
kommunicera med olika målgrupper. Du är inspirerande och har förmågan att
få människor med dig. I rollen som ledare för en omfattande
bildningsverksamhet krävs ett gott omdöme, strategiskt tänkande och att du är
en god representant för Pingst även utanför den frikyrkliga sfären. Vidare ser
vi att du är trygg och stabil i din ledarroll samt har den målmedvetenhet,
uthållighet och handlingskraft som rollen kräver. Du är varmt troende och
engagerad i en lokal församling.
Kompetens
Teol. kand. eller annan akademisk utbildning, pastor eller skolledare
Erfarenhet av utbildningsfrågor, ekonomistyrning, personalledning och
verksamhetsutveckling, gärna inom idéburen verksamhet
God kännedom om Pingst och övriga frikyrkorörelser
Erfarenhet av opinionsbildning och att vara talesperson

Om oss
Pingstskolorna, PSK, drivs av Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och
kursverksamhet och är en del av Pingströrelsen i Sverige. Stiftelsens
huvudman är styrelsen för riksföreningen Pingst – fria församlingar i
samverkan. PSK är huvudman för fem olika folkhögskolor. Dalkarlså i Umeå,
June i Jönköping, Kaggeholm i Stockholm, Mariannelund i Småland och Vinga
i Göteborg. Här och på flera andra ställen i Sverige och länder erbjuder vi olika
typer av utbildningar och bibelskolor.
Tjänstens omfattning är ca. 50%, men kan diskuteras beroende på
kvalifikationer och förutsättningar. Önskvärd placering är Stockholm, och även
den kan diskuteras. Startdatum är flexibelt, men inriktningen är kring
sommaren.
Skicka din ansökan senast 15 april till Madeleine Hansson
madeleine.hansson@pingst.se eller ring 076-536 96 16.
Ytterligare kontaktperson är Johannes Magnusson, ordf. PSK. Du når honom
på johannes.magnusson@smyrna.se alt. 070- 799 27 20.
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