Lulea Missionskyrka och Equmenia Lulea soker:

Ungdomsledare 100%

VI SÖKER DIG SOM:
•

VILL LEVA NÄRA UNGDOMAR.

•

ÄR SOCIAL OCH UTÅTRIKTAD.

•

VILL INSPIRERA OCH UTVECKLA BARN-, UNGDOMS-,
OCH MUSIKVERKSAMHETEN.

•

HAR GÅTT BIBELSKOLA OCH/ELLER HAR ERFARENHET AV
LEDARSKAP I FÖRSAMLING.

•

KAN ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT OCH I TEAM.

LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ
WWW.EQUMENIAKYRKAN.SE/LULEAMISSIONSKYRKA

ÄR

Luleå Missionsförsamling är en varm gemenskap i alla åldrar. Omsorgen om varandra är stor och med
dina gåvor vill vi utvecklas och växa vidare tillsammans.
Församlingens vision lyder:
En kyrka, där Jesus Kristus är Herre, som erbjuder gemenskap där människor växer i tro.
Vi söker dig som vill leva nära ungdomar, är social och utåtriktad:
Equmenia Luleå är församlingens barn- och ungdomsverksamhet. En tonårsgrupp träffas varannan
vecka samt åker på läger runt om i Region Nord. Du blir ett viktigt stöd i växandet i tonåringars tro.
Du har chansen att fånga upp tiden efter konfirmationen (www.fjallkonfa.se) och följa ungdomars väg
in i församlingslivet. Vi ser gärna att du tillsammans med frivilliga tonårsledare och Ungdomsrådet
utvecklar bönegrupper.
Du vill inspirera och utveckla barn-, ungdoms- och musikverksamheten:
Studentarbetet är utåtriktat mot universitetet och inåtriktat genom verksamheten Mat & Prat. Nya
medlemmar i församlingen kommer till stor del från denna grupp. Ett arbete med språkcafé för nysvenskar startades under våren 2017 och i församlingen finns kvotflyktingar från bland annat Burma.
Luleå som stad har mottagit många ensamkommande flyktingbarn och vi vill utveckla vårt nystartade
arbete Mat & Snack.
Vårt rika musikliv består idag av barnkören Popcorn och Musikverkstaden som är en viktig länk i arbetet med gudstjänstutveckling. Här har vår tidigare musikledare de senaste åren lagt en plattform utifrån församlingens musikvision från 2011. Församlingens musikråd är ett bollplank i detta arbete.
Du har gått bibelskola och/eller har erfarenhet av ledarskap i församling:
Dina tidigare ledarerfarenheter från annan församling är meriterande. Tjänsten innebär att utveckla
församlingsvisionen från årsmötet 2017. Då du är ledare och föredöme för barn och ungdomar läggs
stor vikt på tidigare erfarenhet och ledaregenskaper. En bibel- eller musikskola, eller annan likande
utbildning är en bra grund.

Du kan arbeta självständigt och i team:
Du ingår i ett medarbetarlag med tillsammans med pastor, vaktmästare och kontorist. I dagsläget har
vi medarbetarträff och andakt veckovis där gemenskapen i arbetslaget är en viktig del av arbetet. Församlingen har 24 lägenheter och 5 butikslokaler mitt i Luleå. Utåtriktade kontakter är därför naturligt
på arbetsplatsen.
Läs mer på hemsidan om de redan nämnda verksamheterna. Ytterligare delar av vårt arbete är
Påskvandring, Söndagsklubb, frukostar, Fredagsmiddag, regionssamlingar och läger för alla åldrar.
Vi vill i dialog med dig utforma tjänsten efter dina gåvor. Du är inte perfekt och fullärd men vill växa
tillsammans med oss.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skicka din ansökan med cv och referenser till:
Ungdomsledare, Luleå Missionskyrka, Kungsgatan 25, 972 31 Luleå
Info om tjänsten:

Pastor André Kikuchi andre.missionskyrkan(at)gmail.com
Ordförande församling Pia Näsvall pia.nasvall(at)gmail.com
Ordförande Ungdomsråd Linda Levén linda.leven(at)hotmail.com
www.equmeniakyrkan.se/luleamissionskyrka

