Daglig leder (80%)
Varhaug og Ogna sokn har ca. 7.700 medlemmer i Den norske kirke. Sokna har to kirker: Varhaug kirke og
Ogna kirke, samt menighetsfellesskap i Stokkalandsmarka, i tillegg til Varhaug kapell og Varhaug gamle
kirkegård. Soknene har et stabsfellesskap som for tiden består av 10 personer.
Menighetene er i spennende prosesser med ulikt strategiarbeid.
Kirkene har en sentral rolle i nærmiljøet og vi har siste året hatt en økning i gudstjenestefremmøte. Vi opplever
stor og bred oppslutning om konfirmasjonsarbeid, dåp og det øvrige trosopplæringsarbeidet
Stokkalandsmarka er et nytt boligområde med nyoppstartet menighetsfellesskap. Det er ansatt egen prest som har
sitt arbeid i denne menigheten.
Ogna og Varhaug sokn har felles administrasjon i nye gode kontorer sentralt på Varhaug. Vi ønsker en ny Daglig
leder som skal arbeide i begge sokna, med de utfordringer og fordeler dette vil gi.

Innhold i stillingen er bl.a:

Personalansvar for menighets- og fellesrådsansatte.

Økonomi- og budsjettansvar for både Ogna og Varhaug sokneråds drift.

Daglig leder for soknerådenes virksomhet og saksbehandler for disse.

Strategi og menighetsutvikling.

Oppfølging og rekruttering av frivillige medarbeidere i samarbeid med øvrig stab.

Utvikling og gjennomføring av administrative rutiner i samarbeid med øvrig stab.
Vi søker en person som:

Har høyere utdanning og/eller erfaring innenfor økonomi, ledelse og administrasjon.

Annen kirkelig relevant utdannelse.

Har gode lederegenskaper.

Er en god inspirator og har evne til å tenke strategisk.

Har gode samarbeidsevner.

Er fleksibel og kan arbeide selvstendig og i team.

Er en dyktig organisator med gode datakunnskaper.

Har erfaring fra kirkelig eller annet kristent arbeid.

Kan kommunisere godt på norsk, skriftlig og muntlig.
Vi kan tilby:

Et godt arbeidsmiljø i en hektisk atmosfære

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Lønn etter avtale og pensjonsordning gjennom KLP. Den som tilsettes må være medlem i Den norske
kirke.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Informasjon om samlivform kan bli innhentet og vektlagt. (jfr. AML§13.33 og Diskr.lova §16).
Kontakt: Kirkeverge Svein Olav Nesse, tlf 920 22 874 dersom du ønsker å vite mer om stilling og menighetene.
Søknad sendes til: kyrkjeverge@haa.kyrkja.no innen: 12. 09.2018.

