
 

 

Vil du lede og utvikle en menighet midt i hovedstaden?  

 

Oslo Sentrum Baptistkirke søker Menighetsleder (50%) 

 

 

Til å føre menighetenes arbeid inn i en ny tid, ønsker vi å utvide staben 

med en leder som brenner for å utvikle en storbymenighet midt i hjertet 

av Oslo.  

 

Hva er din rolle som Menighetsleder?  

 

I denne rollen vil du arbeide i et team sammen med menighetens for 

tiden fire øvrige engasjerte medarbeidere og pastorer. Du skal ha et 

overordnet, strategisk ansvar for menighetens arbeid med områder in-

nen:  

 

 Gudstjenester og utvikling av gudstjenestefellesskapet 

 Ledelse av menighetens team av ansatte 

 Administrative oppgaver knyttet til drift av menigheten og menig-

hetens eiendom, oppfølging og rapportering av økonomi og rap-

porteringer til Baptistsamfunnet og myndighetene 

 Inspirere, rekruttere og følge opp menighetens team og komiteer 

knyttet til ulike tjenester 

 Kontaktperson for menighetens leietakere, Det Norske Baptist-

samfunn og samarbeidspartnere for øvrig 

 Ansvar for praktisk arbeid med utleie av menighetens eiendom 

 

Hvorfor skal du velge oss?  

 

I Oslo Sentrum Baptistkirke tror vi på at det er viktig å brenne for noe 

sammen som menighet. Vi er opptatt av at dette skal skje på en bære-

kraftig og sunn måte ved å ha fokus på enkeltmennesket. Det er viktig 

at menighetsfellesskapet oppleves som relevant for enhver iblant oss. 

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 lederopp-

gaver. Menighetens visjon er at Vi vil være en kirke preget av Gud, den 

enkelte og et fellesskap som når ut og inviterer inn. Gudstjeneste, Livs-

nære grupper, Misjon og Diakoni er vedtatte arbeidsområder. I tillegg 

har barn og unge et spesielt fokus. 

 

 

 

 



 

 

Hvem er du? 

 

Som Menighetsleder i Oslo Sentrum Baptistkirke er du en person som 

er god på relasjonsbygging og flink til å samarbeide i et mangfoldig fel-

lesskap. I tillegg er det viktig at du:  

 

 Kan vise til en tydelig organisasjonsforståelse gjennom tidligere 

erfaring 

 Kan arbeide selvstendig og lede menighetens ulike team i kreati-

ve prosesser 

 Er strukturert i ditt arbeid og prioriteringer 

 Har gode fremstillingsevner i både muntlig og skriftlig norsk og 

engelsk 

 Er trygg på digitale verktøy  

 Har fullført eller har pågående utdanning på bachelornivå eller 

tilsvarende rettet mot ledelse og administrasjon. Teologisk kom-

petanse og erfaring fra menighetsarbeid vil tillegges vekt. 

 

Kjenner du kallet i vår visjon og vårt arbeid? Ikke nøl med å ta kontakt - 

vi ser frem til å høre fra deg!  

 

Søknad og CV sendes via e-post til Oslo1Baptist@gmail.com innen 

18.03.2019. 

 

Kontakt og informasjon om stillingen kan rettes til  

                                                                                

Elise Angen  tlf 93036760  eller 

Per Øvergaard tlf 95939615 

 

 


