ER DU VÅR NYE UNGDOMSKOORDINATOR?
St. Johannes menighet er en ny menighet fra 2013. Vi har 8000 medlemmer fra 110 land og ligger på
Bredtvet i Oslo. Menigheten har 3 prester og andre ansatte. Det skjer mye i St. Johannes. Vi har bl.a.
en aktiv barne- og ungdomsgruppe som deltar i katekesen, ungdomslag, ministrantlag og kor.
Vi har nå ledig en 50 % stilling som ungdomskoordinator/katekesemedarbeider med snarlig
tiltredelse. Arbeidstiden er faste dager i uken og to lørdager i måneden. I tillegg kommer noen
kvelder og helger etter avtale med sognepresten.
Har du erfaring fra katekese/pastoralt arbeid med barn og unge og trives med det, er selvstendig og
strukturert kan dette være stillingen for deg.
Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er nødvendig. Om du kan andre språk som brukes av de
store nasjonale gruppene i menigheten er det en fordel. Du må ha god kjennskap til Den katolske
kirkes lære og tro. Noe arbeidserfaring fra f.eks. undervisning, veiledning av barn eller liknende er
nødvendig.
Du skal arbeide i tett kontakt med frivillige kateketer, katekesekoordinator, NUK; prester og foreldre.
Arbeidsområder:
 Overordnet ansvar for St. Jo ungdomslag
 Planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og unge
 Samarbeide med og støtte katekesekoordinator
 Undervisning i katekesen ved fravær
 Arbeide for å skape kontakt mellom de forskjellige gruppene i menigheten
 Oppdatere informasjon på hjemmeside og sosiale medier
Kvalifikasjoner:
 1-2 års utdanning etter videregående skole
 Erfaring fra arbeid med barn- og unge
 Erfaring fra katekese/pastoralt arbeid for barn og unge
 Noe arbeidserfaring
 Gode norsk og engelsk kunnskaper og eventuelt andre språk
Personlige egenskaper:
 Du er selvstendig
 Du er strukturert
 Du liker å arbeide i team
 Du har god kjennskap til Den katolske kirke, og Kirkens lære og tro
Vi tilbyr:
 En meningsfull arbeidsplass hvor du møter mennesker fra mange forskjellige kulturer
 Godt arbeidsmiljø
 Lønn etter avtale
Kontaktinformasjon:
Spørsmål kan stilles til sogneprest Valdemars Lisovskis telefon 456 92 662 eller e-post
Valdemaras.Lisovskis@katolsk.no
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