
 

 

MEDARBETARE MED INRIKTNING PÅ BARN OCH FAMILJ 
 
Vi vill möta fler barnfamiljer i Sollentuna. Vi vill vara en församling för nästa generation, 
där barn och unga lever i en växande relation med Jesus Kristus. Vi är en generationsförsamling 
med ca 500 medlemmar i alla åldrar. Under en vecka möter vi ca 150 barn och ungdomar i våra 
olika verksamheter. Vårt team består idag av föreståndare, pastor med inriktning ungdom, 
medarbetare på barn och event samt musik och kommunikation. 
 
Vi vill vara kyrka med Jesus i centrum. En aktiv aktör i samhället och en naturlig plats för tro, hopp 
och gemenskap. 
 
Vi söker nu en ledare, pedagog eller pastor som vill utveckla vårt arbete med barn och familjer. 
Tjänsten omfattar 80-100 %. 
 
UPPDRAGET: 
Att utveckla församlingens barn- och familjeverksamhet. 
Att ha huvudansvar för undervisning och omsorg om barn. 
Att planera och genomföra olika typer av samlingar och läger. 
Att arbeta aktivt för att barnens perspektiv finns med vid planeringen av församlingens verksamhet 
och gudstjänstliv. 
Att samordna och handleda ideella ledare. 
Att utveckla våra kontakter med andra aktörer i samhället inom området barn och familj. 
 
MERITERANDE: 
Erfarenhet av att arbeta med barn inom församlingsliv, förskola, skola eller liknande. 
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. 
Teologisk utbildning. 
Pedagogisk utbildning. 
Relevanta ledarskapsutbildningar. 
 



NY KYRKA: 
Vi arbetar för fullt med projektering och planering av vår nya kyrka. I ditt uppdrag ingår det att bidra 
till planeringen av våra nya barnlokaler. Planerad byggstart hösten 2022 och planerad invigning  
hösten 2024. 
 
ÖVRIG INFO: 
Anställningen är en tillsvidareanställning med förtroendearbetstid.  
Församlingens är ansluten till Arbetsgivaralliansen och tillämpar kollektivavtalet i branschen. Tillträde 
augusti 2022 eller enligt överenskommelse. 
 
Välkommen att höra av dig! 
Kontakta David Norberg, föreståndare i Sollentuna Pingst,  
david@sollentunapingst.se, 070 197 47 15 eller Ordförande Maria Fälth,  
maria.falth@telia.com, 073-910 46 36. 
 
Ansökan med CV och personligt brev skickas per e-post till David Norberg, david@sollentunapingst.se 
senast den 17 april. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan. 
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