
 

 

Har du et hjerte for ungdom i hovedstaden? 
 

Oslo Sentrum Baptistkirke søker Ungdomsarbeider (20%) 
 
Vi søker en engasjert ungdomsarbeider til å lede og utvikle menighe-
tens arbeid med unge mennesker.  
 
Hva er din rolle som Ungdomsarbeider?  
 
I denne rollen vil du ha ansvar for menighetens ungdommer fra 12 år og 
oppover. Du vil være en del av menighetens stab og arbeide i et team 
sammen med menighetens engasjerte medarbeidere og pastorer. Ditt 
arbeid inkluderer:  
 

 Bygge relasjoner til ungdommer 
 Planlegge og lede aktiviteter for ungdommer, herunder menighe-

tens konfirmantarbeid 
 Bidra i menighetens gudstjenester 
 Utvikle nye tilbud til barn og ungdom  
 Oppdage, oppmuntre, utvikle og utruste nye ledere 
 Bringe ungdommens perspektiv inn i menighetens helhetlige ar-

beid 
 
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 fellesskap - som når ut og inviterer inn. Som ungdomsarbei-
der vil du også få tilbud om å leie rom i menighetens nyoppussede bo-
fellesskap for unge voksne.  
 
Hvem er du? 
 
Som Ungdomsarbeider i Oslo Sentrum Baptistkirke er du en person 
som trives med å jobbe med barn og unge. I tillegg er det viktig at du:  
 

 Er inspirerende og samlende på tvers av generasjoner 



 

 

 Har god formidlingsevne 
 Er en tydelig, trygg og god rollemodell 
 Er initiativrik og leken 
 Kan fremlegge plettfri vandelsattest  
 Arbeider selvstendig og evner å lede andre mennesker 
 Er strukturert i ditt arbeid og prioriteringer 

 
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 oslos@baptist.no så snart som mu-
lig og innen 10.08.2019. 
 
Kontakt og informasjon om stillingen kan rettes til: 
                                                                                
Per Øvergaard tlf 95939615 eller 

Elise Angen  tlf 93036760 
 

 


