Välkommen att söka tjänsten hos oss i Brukskyrkan som

Ungdomsledare
Brukskyrkan
Brukskyrkan är en pingstförsamling med ca 180 medlemmar och en hel drös med barn och ungdomar. Vi
finns i Ursviken, en mil utanför Skellefteå. Skellefteå präglas just nu av tillväxt och förändringar när en stor
batterifabrik byggs upp och många nya arbetstillfällen väntas. Vi som församling finns i ett av samhällena
nära denna fabrik. Här drömmer vi om att få finnas med och prägla samhället där vi bor och få ge Jesus
vidare. Vår vision är att vara en varm, växande och helande gemenskap med Jesus i centrum. Här drömmer vi
om en församling för alla generationer, där vi tillsammans får växa i vår relation med Jesus och där vi alla får
plats, tillsammans.
Tillsammans med Pingstförsamlingen Skellefteå är vi medlemmar i Skolföreningen Växa som driver en
förskola och skola för F-5 i Ursviken samt en förskola och skola för 6–9 inne i Skellefteå. Vi bedriver även med
den församlingen och LP Riks ett stödboende för människor som under en period behöver extra stöd i livet.
I vår församling har vi i dagsläget ca. 20–30 ungdomar som på fredagarna möts till vår ungdomskväll och
några av dessa tillhör också en ungdomshemgrupp. Några gånger om året arrangerar vi övernattningar och
läger för våra ungdomar, vilket är väldigt uppskattat. Barngänget i vår församling är väldigt stort och stabilt.
Det rör sig om ett 70-80tal barn, och vi ser att de närmaste åren kommer det slussas in stora gäng med barn
in i ungdomsverksamheten.
Detta innebär att vi vill satsa mer på våra ungdomar i församlingen, så att vi kan utveckla vårt
ungdomsarbete och se våra ungdomar växa i en personlig tro på Jesus, tillsammans i församlingen.
Arbetsuppgifter
Du som kliver in i en ungdomsledartjänst i vår församling kommer att ingå i teamet för hela församlingen,
men ditt primära fokus kommer vara att driva och utveckla ungdomsarbetet i församlingen.
Vi vill att du – tillsammans med föräldrar och församlingen – är en som hjälper våra unga att finna en
personlig relation med Jesus, en tro som håller i livets alla omständigheter. Genom att forma mötesplatser,
för både gemenskap och andaktsliv och genom att visa på hur en relation med Jesus kan se ut.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
-

har en personlig tro på och relation med Jesus

-

vill vara med och bygga en församling som rymmer alla generationer.

-

vill ge Jesus vidare till andra och med ditt liv peka på hur en relation med Jesus ser ut.

-

vill vara med och utveckla det ungdomsarbetet vi redan har, så att det blir långsiktigt och hållbart.

-

både kan arbeta självständigt och tillsammans med andra.

-

vill vara med i de nätverk som finns med andra ungdomsledare.

-

vill vara en kontakt in i vår skolförening och möta ungdomarna där.

B-körkort är en stor fördel.
Tjänsten gäller 50% med start hösten 2021.
Är du intresserad?
Känner du att detta kan vara någonting för dig? Hör av dig till oss: Skriv gärna ett personligt brev där du
berättar mer om dig, ett cv samt lämna ett par referenser. Du får gärna ringa också, så berättar vi mer.
Hanna Hermansson, pastor och föreståndare i Brukskyrkan
hanna@brukskyrkan.se // 0738238065

