Der er brug for dig og dine evner og nådegaver i
Randers LMBU.
Vi søger en volontør m/k, der vil være med til at
møde unge kirkelige og ikke-kirkelige mennesker i Randers med evangeliet.
Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med
RandersKirken.

Tre hovedopgaver
A. Teenklub. Genstart af klubben og ansvar for
aktiviteter og ideer — sammen med frivillige.

Vi forventer
At du er bekendende kristen og kan tilslutte dig
LMBU’s lutherske grundlag og vedtægter.
At du tager initiativ, er samarbejdsvillig og selvstændig.
At du er klar til at lære nyt og udvikle dig i samarbejdet med os andre i Randers LMBU og RandersKirken.
At du deltager i de relevante aktiviteter i LMBU
og deltager i RandersKirkens gudstjenester og
aktiviteter.

B. Evangelisering/diakoni. F.eks. ved engagement i det sociale tiltag Fredag i kirken og GadeTro, der allerede er i gang.

At du bosætter dig i Randers.

C. Relationer. Opbygge og styrke relationer både
i og uden for LMBU og RandersKirken.

Vi tilbyder

Ansættelsen er på 20% og er delvist ﬁnansieret
af BorgFonden. Lønnen er kr. 4000,- pr. måned.
Ansættelsen er for to år med mulighed for forlængelse.

Job i en levende menighed med godt 50 medlemmer og flere besøgende i alle aldre.

Ansøgning sendes til Lena Bjærre Rasmussen,
lena.bjaerre@hotmail.com.

Opgaver efter evner, nådegaver, ideer, drømme
og interesser.

Har du spørgsmål, så kontakt RandersKirkens
præst:

Samarbejde, sparring og udvikling i fællesskab
med både frivillige og RandersKirkens præst.

Peter Leif Mostrup Hansen, peterleif@dlm.dk,
61 78 15 87.

Gode muligheder for at prøve af, udvikle og tænke nyt med kort vej fra idé til beslutning.

Sammen med ansøgningen vil vi bede dig henvise til to referencepersoner, som vi kan tale med.

En lille storby med billige boliger, charme, historie og sjæl, forskellige uddannelsesmuligheder,
gode pendlermuligheder til universitetsbyerne
Aarhus og Aalborg.

Ansøgningsfrist 1. juni 2020. Tiltrædelse august
2020 eller hurtigst muligt derefter.

Tid, løn m.m.

Se i øvrigt www.randerskirken.dk.

