Trosopplærer/menighetspedagog i Molde domkirke. Fast stilling, 100 %.
Molde kirkelige fellesråd har ledig stilling som trosopplærer/menighetspedagog i Molde domkirke. Stillingen
inngår i et team sammen med menighetens kateket, trosopplærer (60%), kapellan og andre i staben som
har oppgaver inn i trosopplæringen. Til stillingen legges oppgaver og ansvar for trosopplæringstiltak for
alle aldersgrupper. Stillingen vil også ha et spesielt ansvar for videreutvikling av ungdomstiltaket Sub
Urban. Det er mulig å søke på deler av stillingen, ønsket stillingsstørrelse oppgis i tilfelle i søknaden.

Arbeidsoppgaver:





Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike tiltak i trosopplæringsplanen rettet mot barn og
unge, sammen med andre i staben og frivillige medarbeidere.
Rekruttere, motivere og følge opp frivillige medarbeidere
PR arbeid
Noe kvelds- og helgearbeid inngår i stillingen.

Kvalifikasjoner:




Relevant utdanning/praksis innenfor kristendom/RLE og pedagogikk.
Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler.
Politiattest fremlegges i henhold til kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper:







Gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med barn og unge
Kreativ og kontaktskapende
Gode lederegenskaper
Helhetstenkende og strukturert
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:






Kreativt teamarbeid i stab (kateket, trosopplærer 0-10 (60%), diakon, to kantorer og tre prester)
God tilrettelegging for faglig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter gjeldende satser og pensjonsordning i KLP
Kontorplass i kontorfellesskap.

Søknad og kontaktinfo:




Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no
Søknadsfrist: Fredag 19.05.2017
Kontaktperson: Administrasjonsleder Finn Arild Fjøren, e-post: finn.arild.fjoeren@molde.kommune.no
Mob. 926 56 076

Molde domkirke
Molde domkirke er en stor og aktiv menighet midt i Molde sentrum. Menigheten har et rikt gudstjenesteliv,
kor- og musikkarbeid, og ulike tilbud for alle aldersgrupper. Barne- og ungdomsarbeidet har vært et
satsingsområde gjennom mange år og målet er å ha tilbud om punktmarkeringer og kontinuerlig
trosopplæringsarbeid for alle alderstrinn fra 0-18 år. Menigheten har utarbeidet trosopplæringsplan og er
nå i implementeringsfasen for planen. Molde er en god småby å bo i som har mye å by på, med flott natur
med fjell og sjø, rikt kulturliv, god fotball og mye mer.

