
Ungdomsarbeider / kreativ leder i HåPe - Sjibbolet Ten 
Sing (ungdomsarbeidet i Holmlia og Hauketo-Prinsdal 
menigheter) - prosjektstilling 20%  

 

Om stillingen 

• Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter lyser ut 20% prosjektstilling som ungdomsarbeider / 

kreativ leder i HåPe - Sjibbolet Ten Sing. Stilling ledig fra 1. januar 2020, tiltredelse etter avtale. 
Det kan være aktuelt å dele stillingen på to personer, dersom to søkere er motivert for et slikt samarbeid 

med fokus på henholdsvis kor og band. Søkere må kunne jobbe de fleste torsdager i skoleåret, i tillegg til 

enkelte andre kvelder og helger etter oppsatt semesterplan.  

 

HåPe - Sjibbolet Ten Sing er et levende ungdomsarbeid med ungdommer mellom 13 og 19 år, der konfirmantene 

er tett involvert. 50-60 ungdommer deltar ukentlig, sammen med voksne frivillige og annen stab. Det viktigste 

samlingspunktet er torsdager i Hauketo-Prinsdal kirke, med både kor, klubb, band og grupper for teknikk, drama, 

dans, film og PR, i tillegg til en ungdomsgudstjeneste og kveldsmat. 

 

Holmlia og Hauketo-Prinsdal menigheter har begge mye engasjement for gudstjenester, kultur og nærmiljø, som 

er tre viktige satsingsområder i menighetene, og ungdomsarbeidet er en viktig del av det. HåPe - Sjibbolet er 

også medlem av KFUK-KFUM, med samarbeid om både arrangementer og kursing. 

 

Stillingen er en prosjektstilling for 2 år, med mulighet for forlengelse. 

 

Arbeidsoppgaver for stillingen:  

• Koordinere arbeidet med kor, band og gruppene fram mot vårshow og høstshow og andre prosjekter. 

• Utruste ungdommer til å planlegge og gjennomføre mest mulig selv, utfra KFUK-KFUM-slagordet “Ungt 

ansvar – voksent nærvær”.  

• Hovedansvar for oppfølging av kor, band og gruppene og selv ta dirigentoppgaver der det er nødvendig. 

• Gjennomføre øvelser i Hauketo-Prinsdal kirke på torsdager kl. 18-20,  

• Lede koret på ca. fem opptredener/gudstjenester pr. semester,  

I samarbeid med stab, frivillige og ungdomsstyret:  

• Delta på planleggingsmøter 

• Delta i miljøet og på enkelte overnattingsarrangementer etter avtale, for eksempel KFUK-KFUMs 

PysjCup. 

• Deltagelse på leir kan være aktuelt, etter avtale.  

• Bidra til strategisk utvikling av det helhetlige konfirmant- og ungdomsarbeidet i Holmlia og Hauketo-

Prinsdal menigheter, som aktør i nærmiljøet og som del av Den norske kirke og KFUK-KFUM. 

• Delta og følge opp øvrige aktiviteter som blir avtalt under planleggingen av semesterplan. 

 

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 
• Evne til å jobbe selvstendig og i team 

• Evne til å veilede og inspirere ungdommer i deres oppgaver 
• Kompetanse og erfaring som dirigent/bandleder og med kreative produksjoner  

• Evne til og engasjement for å bygge et inkluderende og kreativt miljø 

• Evne til å være en trygg og tydelig voksenperson 

• Evne til å følge opp enkelte administrative oppgaver og tilegne seg ny digital kompetanse 

• Evne til å delta i undervisning og formidling 

• Stiller seg bak KFUK-KFUMs formålsparagraf og Den norske kirkes oppdrag 

• Gode samarbeidsevner 

• Personlig egnethet vektlegges 

 

Særskilte krav 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29. 

KFUK-KFUMs egenerklæring for ledere må signeres. 
Medlemskap i Den norske kirke ønskes, men ikke et krav. 

 



Lønnsvilkår 

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.  
Stillingskode 5228 Menighetsarbeider 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP. 

 

Søknad 
Søknad sendes på mail til daglig leder Charlotte Randel: cr875@kirken.no merket med: prosjektstilling 20% 
 
Søknadsfrist  25.1.2021                      2. gangs utlysning 5.1.2021  
 

Kontaktperson 
Charlotte Randel, daglig leder i Hauketo-Prinsdal menighet tlf.: 23629852 / 93033433 
Bendik Vollebæk, kapellan i Holmlia menighet tlf.: 23629834 / 90827970 


