Ungdomsledare till Södertälje
Missionsförsamling
Gillar du utmaningar och att möta nya människor? Har du lätt för att skapa kontakt med
ungdomar med olika bakgrund? Använder du de digitala sociala kommunikationskanalerna
och har idéer om hur ungdomar vill organisera och aktivera sig? Då är du nog rätt person
för den här tjänsten.
Södertälje Missionsförsamling söker en ungdomsledare på 50-75% för en ettårig projekttjänst
med möjlighet till förlängning. För oss är det viktigare vem du är som person än vilka
formella meriter du har.
Södertälje är en stor stad med 95 000 invånare, ett kraftfullt näringsliv med några av Sveriges
största företag, en nytänkande kommun och många kyrkor av olika ursprung. Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) startar sitt nya campus ca 200 meter från Missionskyrkan hösten
2017.
I missionsförsamlingen är vi idag drygt 300 medlemmar, cirka hälften nysvenskar, och vi vill
växa. Vi har ett barn- och ungdomsarbete som idag bland annat består av barnkör, scout,
söndagsskola och tonår.
Vi söker en engagerad och drivande person med intresse för integration och mångfald som
vill inspirera ungdomar till tro och handling. Du brinner för att göra evangeliet levande för
barn och ungdomar och bygga broar mellan olika kulturer. Vi tror att du är utåtriktad och har
lätt för att skapa nya kontakter, samarbeta och umgås över gränser. Du är bra på att samarbeta
och gillar att ta ansvar.
Vi ser gärna att du har någon form av utbildning som fritids- eller ungdomsledare samt är
inställd på att arbeta kvällstid och helger, eftersom mycket av ungdomsarbete sker på den
tiden. Det är en fördel, men inte avgörande, om du har ett musikintresse.
Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med dina ansökningshandlingar inklusive CV på adress exp@telgemission.se
senast den 15 september. Kontaktperson är Karolina Fränne som nås på telefon 0706-502203,
e-post karolinafranne@hotmail.com.
Läs mer om vår verksamhet på http://equmeniakyrkan.se/sodertalje-missionsforsamling

