
ÄR DU 

UNGDOMSLEDARE?
V Ä S T K U S T K Y R K A N S

 

 

Vilka är vi

Västkustkyrkan är en pingstförsamling belägen i vackra Strömstad. Staden har ett spännande läge med havet och Kosteröarna åt väster och Norge

på bara några mils avstånd norrut. Vintertid bor det ca 13.000 invånare här men sommartid hittar mer än 100.000 turister hit!

 

Västkustkyrkan är en varm, levande och mångkulturell församling på ca 120 medlemmar. 

Vi vill att Jesus ska få vara i centrum i allt vi gör och tror att Bibeln är Guds levande Ord som talar och vägleder oss än idag, individuellt men också

som församling. Vi är i en spännande tid nu där vi ser hur något nytt håller på att växa fram. Nästan varje vecka ser vi hur nya människor hittar till

vår kyrka på gudstjänst, Öppen Kyrka eller någon annan samling. I den fas vi är i vill vi även göra en ny satsning för att se de ungdomar vi redan har

i församlingen växa vidare i sin tro men också för att nå ut till ungdomar utanför kyrkanmed evangeliet. 

 

 

Är du vår nye ungdomsledare? 

Vi önskar att du har gått någon bibelskola och att du har en stadig tro på Jesus och en stark längtan efter att tjäna Gud och dela med dig av din

tro till tonåringar och unga vuxna. Har du tidigare erfarenhet av ungdomsarbete eller annan form av ledarskap så är det ett plus. 

Vi tror på liv förvandlade av evangeliet. Tillsammans vill vi vara en öppen och växande gemenskap och se Guds rike utbredas i våra egna liv och i

vår stad. Vi ser med stor glädje fram emot att höra från dig och är öppna för samtal kring hur tjänsten ska utformas. 

 

 

Mer info

Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor, hör av dig till:

 

Johanna Winther (pastor och föreståndare i Västkustkyrkan)

Tel. 0733-123 784

Mail: johanna@vastkustkyrkan.se

 

Christer Saltell (ordförande)

Tel. 073-0153051 

Mail: christer@saltell.se

 

 

Ansökan

Tjänsten är på 50% och en tillsvidareanställning med tillträde 2022-08-01 eller efter överenskommelse. 

Välkommen att skicka din ansökan med CV, referenser och ett personligt brev (eller varför inte en film) där du berättar mer om dig själv, de gåvor

och den kallelse Gud har lagt ner i dig. Ansökan skickas till info@vastkustkyrkan.se senast 2022-05-30.

 

Vi är redo att ta ett nytt steg som församling! 
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