
ÄR DU VÅR NYA PASTOR MED 
ANSVAR FÖR VÅR UNGDOMS- OCH 
BARNVERKSAMHET? 

 

Brinner du för att göra ett livsavgörande avtryck bland dagens unga? 

Då tycker vi att du ska fortsätta läsa denna annons och söka! 

 

Vi tänker oss att du främst är med och… 

- utvecklar församlingens ungdoms- och barnverksamhet. 
- tar huvudansvar för undervisning och omsorg för våra ungdomar. 
- investerar tid och bygger relationer bland våra ungdomar.  
- vara med och skapa sammanhang så att unga och barn får bygga sin tro och 

uppleva Gud. 
- är en förebild för unga i våra sammanhang där lärjungaskapet och 

församlingslivet är en självklarhet.  
- samordnar, uppmuntrar och handleder ideella ledare. 
- aktivt arbetar för att våra unga är en naturlig del av församlingens 

verksamhet och gudstjänstliv. 
- ansvarar för planering och genomför olika typer av samlingar och läger 

 

Tjänsten är på 100% med start så snart som möjligt. Urval kommer göras löpande. 

 

För mer information kontakta: 

Samuel Bälter, församlingens ordförande, samuel.balter@gmail.com eller 

Elloise Nordkvist, församlingens föreståndare, elloise@pingsthelsingborg.se . 

 

LÄS MER OM TJÄNSTEN NEDAN: 

Pingstkyrkan i Helsingborg är en församling med ca 600 medlemmar och har ett stort 
socialt engagemang med en växande skara barn och ungdomar.  

Vi vill vara en församling som gör skillnad i vår stad, en plats där liv förvandlas och en 
tydlig röst i samhället och ut i världens alla hörn!  

Vi är en församling som består av människor i alla åldrar och av många olika 
nationaliteter.  

Vi är en församling som vill framåt och våra barn och ungdomar är en viktig del av det! 

Gudstjänsten på söndagar är församlingens naturliga och främsta samlingspunkt.  

 

Läs mer om oss på www.pingsthelsingborg.se.  
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ARBETSUPPGIFTER 

Din uppgift blir att, i samarbete med vår föreståndare och olika råd i församlingen, 
leda och utveckla församlingens verksamhet bland våra ungdomar och barn. 

Huvudfokus kommer vara våra ungdomar. Utöver det ser vi att du också har ett tydligt 
ansvar för vår barnverksamhet genom att leda, stötta och inspirera. 

Detta gör du tillsammans med våra frivilliga krafter som vi ser att du är med och 
rustar, peppar och ger bra förutsättningar till att tjäna. 

Vi tänker att alla stegen från barnets första söndagsskoleupplevelse till ungdomsalpha 
följer en röd tråd till lärjungaskap med en naturlig och självklar plats i 
församlingsgemenskapen. 

Du kommer att tillhöra ett engagerat team av flera församlingsanställda med olika 
ansvarsområden men där vi hjälper och stöttar varandra i de arbetsuppgifter som 
behöver göras. 

Du kommer givetvis också vara en del i församlingens gudstjänstliv och övriga 
verksamhet.  

Arbetstiderna kommer vara oreglerade, då det ingår både kvälls- och helgarbete. 
Detta gör att vi tillämpar förtroendearbetstid och självklart har vi kollektivavtal.  

Tjänsten kommer inledas med en 6 månaders provanställning. 

DIN PROFIL 

Vi tror att du bär på en tydlig kallelse att tjäna Jesus och att du trivs i rollen som 
herde. Du har goda ledaregenskaper och brinner för att föra människor till Jesus och 
hjälpa dem att växa som lärjungar. 

Som person tror vi att du är öppen och att du älskar människor i alla olika åldrar, men 
ditt hjärta klappar extra mycket för ungdomar och barn.  

Du tycker om att leda, inspirera och samarbeta i team. Du är lyssnande, har integritet 
och tycker om god planering och struktur. 

Har du tidigare erfarenhet av barn och/eller ungdomsverksamhet i församlingsmiljö är 
det ett plus, men inget krav. 

Vi ser gärna att du har gått bibelskola, teamträningsskola eller liknande.  

Har du B-körkort så kommer det underlätta mycket. 

ANSÖKAN 

Välkommen med CV och personligt brev till samuel.balter@gmail.com, församlingens 
ordförande. 
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