
 

 
 

En utfordring i Oslo sentrum – din mulighet? 
 
Oslo Sentrum Baptistmenighet er et menighetsfellesskap midt i hjertet av Oslo. 
Menigheten er lokalisert til Hausmannsgt 22, i et område i sterk og spennende utvikling. 
I vår kirke er det plass til flere menighetsfellesskap i tillegg til vårt eget. I dag har menighetene La 
Scenda Antiqua (spansktalende), Gospel Chin Church (chin falam-talende) og United Oslo 
gudstjenester i vår kirke. 
 
Vår menighet har formulert følgende formål: 
Vi vil følge det kall Jesus har gitt oss ved å være preget av ham gjennom bønn og Bibelord. Vi vil 
leve med hele hjertet for Jesus og gjennom vårt liv, vår gjerning, våre ressurser og våre ord lede 
mennesker til Jesus. 
 
Gudstjeneste, Livsnære grupper, Misjon og Diakoni er vedtatte arbeidsområder. I tillegg har barn 
og unge et spesielt fokus. 
 
Vår pastor skal i 2018 ha permisjon og vi søker derfor medarbeider(e) som kan delta i 
arbeidet med å videreutvikle menigheten: 

 Vi har tro for at det er viktig å brenne for noe sammen som menighet. Og vi er 
opptatt at dette skal skje på en bærekraftig og sunn måte ved å ha fokus på 
enkeltmennesket. Vårt menighetsfellesskap skal oppleves som relevant for den 
enkelte. Jakten på den enkeltes drømmer, talenter og nådegaver vil være sentralt i 
2018. 

 Vi vil videre ha fellesskap i spesielt fokus. Som kristne står vi sterkere når vi står 
sammen. Det å videreutvikle og bygge fellesskap av varme relasjoner er derfor 
sentralt. 

 Ledelse er viktig både i små og større grupper.  Menigheten må derfor arbeide for å 
istandsette eksisterende og nye ledere til lederoppgaver. 

 Barn og unge skal ha et spesielt fokus i vårt arbeid. 
 

Vi søker medarbeider(e) med følgende kvalifikasjoner: 
 Utdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis teologisk kompetanse på bachelornivå eller 

tilsvarende 
 Gode relasjonelle ferdigheter, gode samarbeidsevner og erfaring i relasjonsbygging 
 God organisasjonsforståelse 
 Kunne arbeide selvstendig og i team 
 Evne til strukturert arbeid 
 God muntlig og skriftlig framstillingesvne 

 
Lønn: Stillingen lønnes ihht. lønnsregulativ for Det Norske Baptistsamfunn. 
Stillingsstørrelse: 50 – 80% 
Arbeidssted: Hausmannsgt. 22 Oslo 
Tiltredelse: Snarest etter 01.01.2018 
Søknad sendes elektronisk til: Oslo1Baptist@gmail.com innen 5.januar 2018. 
Kontakt og informasjon om stillingen kan rettes til Elise Angen ,     tlf 93036760  eller 
                                                                               Per Øvergaard,  tlf 95939615 


