Den Evangeliske Lutherske
Frikirke har ca. 21 500
medlemmer fordelt på vel 80
menigheter. Bamble Frikirke
har ca. 70 medlemmer totalt Menigheten er lokalisert
på Rugtvedt i Bamble Kommune og eier sitt eget
kirkebygg. Bamble Kommune har ca. 14.034
innbyggere, Bamble Frikirke er en aktiv
flergenerasjonsmenighet med rike ressurser
innenfor sang og musikk og med en målsetning om
å nå ut til flere mennesker.

Bamble Frikirke søker hovedpastor i
80-100% fast stilling
Egenskapene vi ser etter hos pastor er:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er en inspirerende leder med klare målsetninger
Som kan være en aktiv bidragsyter til å nå ut til flere
mennesker
Er proaktiv og er flink til å samarbeide, samt kan
bidra til et godt samarbeidsklima
Er sosial og utadvendt
Er engasjert og jobber aktivt, samt er flink til å
planlegge arbeidet sitt
Er strukturert i arbeidet sitt
Kan være samlende og inspirerende
Er flink til å formidle, lede og engasjere
Kan lede menigheten i samarbeid med eldste- og
menighetsråd.
Kan bidra til barne- og ungdomsarbeid i menigheten
Musikalske egenskaper er ønskelig, men ikke et
krav.

Pastor vil være menighetens daglige leder.
Personlig egnethet tilegnes stor vekt. Til stillingen følger
det krav om politiattest. Vi ser etter deg som er glad i å
bygge relasjon med mennesker og har en indre motor i
din tjeneste. Sammen med stab og frivillige kan bidra å
løfte menigheten videre. Vi er på utkikk etter en som har
gode egenskaper i ledelse, delegering av
arbeidsoppgaver, samtidig som du er god på å inspirere
og veilede frivillige og medarbeider. Administrative
oppgave og undervisning, er en naturlig del av kallet.
Relevant utdannelse og/eller erfaring som pastor er
ønskelig. Den som ansattes er forpliktet til å lære og leve
i samsvar med Guds ord og den evangelisk lutherske
kirke bekjennelse. Lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til
Frikirkens lønnsregulativ.
Alle søknader behandles konfidensielt.
Spørsmål til stillingen kan rettes til eldste Kjell Amund
Rogn: kjell.amund.rogn@gmail.com (Telefon: +47 48 16
47 96).
For mer informasjon om menigheten se:
www.BambleFrikirke.no
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