Ansvar: område Ungdom

Pingstkyrkan i Uddevalla är en församling på ca 500 medlemmar, beläget mitt i centrala Uddevalla.
Församlingen har ett stort hjärta för att nå ut i Bohuslän och har ett ungdomsarbete med i dagsläget
ca 40-50 ungdomar i åldern 13-19 år. Vi söker nu efter en pastor med ansvar för ungdom.
Arbetsuppgifter:
Vi tror att du är mogen efterföljare till Jesus, som brinner för ungdomsvärlden och att nå nya
människor på nya platser. Dina primära uppgifter blir att leda ett ungdomsledarteam som tillsammans
med några våra äldre tonåringar (Tonårsrådet) driver och utvecklar verksamheten. Du är en del av
personalgruppen och en del av församlingens övergripande vision. Du är övergripande ansvarig för
ungdomsverksamheten och YA! (unga vuxna), men också en viktig faktor att hjälpa tonåringarna från
Tween-ålder (10-12 åringar) in i tonårsarbetet, samt att guida de äldre ungdomarna in i vårt arbete för
unga vuxna.
Vi söker dig som:
•

Upplever dig kallad att arbeta med ungdomar

•

Frälst, döpt, andedöpt, delar vår pentekostala övertygelse

•

Har tydliga ledaregenskaper, samt förmåga att lyfta andra personer

•

Har erfarenhet att arbeta som ledare i ungdomsverksamhet

•

Erfarenhet/förmåga av att arbeta i team

•

Är duktig på att identifiera & träna unga ledare

•

Har lämplig förmåga att administrera & planera verksamheten

•

Kan inspirera, uppmuntra och engagera tonåringar & unga vuxna

•

Innehar en teologisk utbildning (Bibelskola, ALT eller likn)

•

Vi tror att du är över 25 år och villig att överlåta dig för en tidperiod av minst 3 år.

Anställningsvillkor
Tjänsten är upp till 50% (men kan för rätt person ev kombineras med annat för att få en högre
tjänstgöringsgrad). Start 2020. I tjänsten tillämpas förtroendearbetstid, vilket innebär att arbetstiden
disponeras av dig efter vad arbetsuppgifterna kräver. Lön enligt överenskommelse.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Dan Blessed på 0522-50 63 30.
Ansökan mailas in på mailadress dan.blessed@uddevalla.pingst.se.
Välkommen med din ansökan!

