Evje og Hornnes sokneråd
Evje og Hornnes er et handels og regionsenter som ligger i hjertet av Agder. Kommunen har
ca.3600 innbyggere og har et variert kulturliv. Forholdene for friluftsliv er svært godt tilrettelagt
sommer som vinter. Det er god kommunikasjon til Kristiansand. Du finner mer informasjon om
stedet på kommunens hjemmeside og hjemmesida til otra.il.
Evje og Hornnes har to kirker( Evje kyrkje og Hornnes kyrkje) og et sokneråd.. Kirkene har hvert
sitt gudstjenesteutvalg, men Evje og Hornnes er ellers en enhet i menighetsarbeidet.. Vi driver et
aktivt og variert menighetsarbeid med mange utvalg og mange frivillige. Det er også flere tiltak for
barn og unge som drives av andre kristne organisasjoner.
Økonomien i soknerådet er tilfredsstillende
Kirkekontoret ligger i Evje sentrum. Den som ansettes får kontor ved siden av sokneprest,
menighetssekretær og kirkeverge, og ansettes i Evje og Hornnes sokneråd som ledes av kirkeverge.
Kirka i Evje og Hornnes har totalt 8 ansatte. Les mer om oss på: www.evje.kirken.no

Kateket/menighetspedagog/trosopplærer /barne- og
ungdomsprest 50%, Fast stilling
Hovedoppgaver :
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrere og koordinere nye og eksisterende tiltak i menighetene
Videreutvikle plan for trosopplæring i samarbeid med frivillige og kirkelige ansatte
Nettverksbygging i forhold til annet arbeid, lokalt og regionalt
Rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere til trosopplæringstiltak
Organisere og lede noen av tiltakene.
Konfirmantarbeid
Lederutvikling for ungdommer
Oppgavene kan bli endret ved behov

Ønskede kvalifikasjoner :
•
•
•
•
•

Relevant utdanning; for eksempel teologi, kristendom eller pedagogikk
Erfaring fra arbeid med barn og unge vektlegges
Praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning
God evne til å formidle den kristne tro
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper :
•
•
•
•

Kontaktskapende og relasjonsbyggende særlig i forhold til barn og ungdom
Brobygger i forhold til andre organisasjoner og tiltak
Selvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik
Gjennomføringsevne

Vi tilbyr :
•
•
•
•
•

Trivelig arbeidsmiljø
Stor fleksibilitet
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
Pensjonsordning i klp
Tillegg for kvelds- og helgearbeid

Annet :
Stillingsstørrelse og oppgaver kan diskuteres. Samarbeid med nabosokn er aktuelt.
Vi har nå annen trosopplærer i 30% fast stilling. Den som ansettes vil derfor ha en trosopplærer
å samarbeide med. Oppgaver vil kunne justeres i samarbeid med den som allerede er ansatt.

Tiltredelse :
01.07.18

Kontaktperson :
Kirkeverge Sjur Høgetveit, 917 63 103

Søknad sendes :
post @evje.kirken.no. Dokumentasjon må forevises i et intervju.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og vil bli bedt om å fremlegge
tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens §29.

Søknadsfrist : 9.mai 2018

