Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) er et kirkesamfunn
med omkring 21.500 medlemmer fordelt på 83 menigheter
av ulik størrelse. Menighetene er inndelt i fire presbyterier,
dvs. geografiske tilsynsområder. Hvert presbyterium ledes av
et presbyteriestyre og har en tilsynsmann. Alle menighetene er representert på synodemøtet,
som er Frikirkens øverste organ. Synodemøtet avholdes hvert tredje år, og fatter beslutninger
som gjelder hele kirken. Synodemøtet velger synodestyret, som leder kirkesamfunnet mellom
synodemøtene. Frikirkens hovedkontor (HK) holder til i Pilestredet 69 i Oslo og ledes av daglig
leder. HK har for tiden 27 ansatte, som jobber nasjonalt og internasjonalt, noen i faste stillinger,
andre i prosjektstillinger. Hovedkontorets primæroppgave er å legge til rette for menighetenes
og synodens arbeid. Frikirken har vedtatt en målplan for perioden 2018-2023, og den er
utgangspunkt for hovedkontorets arbeid og prioriteringer.

Leder for menighetsutvikling i 100 % stilling
Ansvar/arbeidsoppgaver:
- støtte Frikirkens menigheter med utgangspunkt i kirkens mål og strategier
- følge opp nasjonale prosjekter/prosjektledere med utgangspunkt i målplanen
- ha personalansvar for stillinger knyttet til det nasjonale arbeidet
- ha delansvar for budsjett og regnskap
- må regne med noe reiseaktivitet
- er daglig leders stedfortreder
Søkere til stillingen må
- ha kompetanse og erfaring som leder, herunder personal og økonomi
- ha høyere utdanning (fortrinnsvis)
- ha erfaring fra menighetsledelse
- ha erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid
- ha kjennskap til Frikirken
- være eller bli medlem i Frikirken
- være forpliktet til å lære og leve i samsvar med Gud ord og Frikirkens bekjennelse
Videre ønsker vi at søkeren
- er strukturert, lyttende og handlekraftig
- har god arbeidskapasitet og gode evner til å bygge relasjoner
- er klar over at personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr:
- nyopprettet, fast, full stilling på Frikirkens hovedkontor
- lønn og arbeidsbetingelser iht. Frikirkens lønnsavtale
- pensjonsavtale i DNB Livsforsikring
- et hovedkontor som er inne i en spennende omstillingsfase
Arbeidssted: Oslo
Send kortfattet søknad m/CV pr. e-post til marit.brevik@frikirken.no
Søknadsfrist: 23. november
Tiltredelse: Snarest mulig
Kontaktinformasjon:
Marit Ecklo Brevik, daglig leder, mobil 907 24 333

