AKBU søger ny børne- og juniorkonsulent pr. 1. oktober

Elsker du kristent børnearbejde og har du lyst til at være med til at skabe netværk, trivsel og virkelyst hos
vores mange børne- og juniormedarbejdere i kirker og på lejre rundt i landet, så er det måske dig, vi søger.
Stillingen som AKBU’s børne- og juniorkonsulent er 7,5 t. om ugen, og dine hovedopgaver vil være, at
•
•
•
•
•

Skabe netværk mellem børne- og juniormedarbejdere på lokalt og nationalt plan
Opmuntre, undervise og sparre med disse medarbejdere
Hjælpe med at finde de bedste undervisningsmaterialer til børn og juniorer
Deltage i planlægning og afvikling af events i AKBU/Apostolsk Kirke, fx generalforsamling,
Sommercamp og APKSummit mm.
Af og til deltage i fælleskirkelige opgaver, bla. i det frikirkernes fælles organisation ”KOB”.

Vi forventer, at…
•
•
•
•
•

Du har en passion for at børn og juniorer møder Jesus og lærer at vandre med ham
Du er tilknyttet en kirke i Apostolsk Kirkes Netværk
Du elsker at netværke, at forbinde mennesker og skabe synergi
Du har hands-on-erfaring med at lede børne- og juniorarbejde og er opmuntrende og tydelig i din
kommunikation til de medarbejdere, du har omkring dig.
Du er selvstændig og god til at planlægge dit arbejde i en stilling, hvor du får stor indflydelse på din
arbejdsdag.

Vi tilbyder…
Et deltidsjob, der giver dig plads til at udleve din passion for børn og juniorer på landsplan. Du vil være en
vigtig brik i arbejdet med at fastholde og motivere nuværende børnemedarbejdere og at skabe et
tiltrækkende miljø for de kommende. Du vil komme til at sætte dit præg på Apostolsk Kirkes indsats på
området, og sammen med nøglepersoner fra andre frikirker får du lov til at hæve blikket og skabe rammer
for fælleskirkelige tiltag, der kan løfte os alle til et højere niveau.
Rammer for stillingen:
•
•
•
•

Gennemsnitlig arbejdstid 1 dag om ugen (7,5 timer). Løn efter aftale.
Arbejdet foregår med udgangspunkt i AKBU’s kontor i Kolding, men kan også tilpasses en ansøger fra
et andet sted i landet. Her vil der være min. 1 arbejdsdag om måneden på AKBUs kontor i Kolding
Da der skal arbejdes med netværk blandt frivillige i hele landet, må der påregnes aktiviteter om
aftenen og i weekenden.
Det forventes derfor, at ansøger har kørekort og kan stille egen bil til rådighed – der ydes
befordringsgodtgørelse efter statens takster.

Ansøgning og spørgsmål
Ansøgningen sendes til Apostolsk Kirkes Børn og Unge, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding mærket ”Ansøgning
konsulent” senest 13. august. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34-35.
Har du spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Michael Bobjerg på 6133
0144 (dog ikke i ferieugerne 29-30-31).

