
Sandefjord kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for de 10 
soknene i kommunen. Kommunen har 62.754 innbyggere, hvorav 43.377 er medlemmer i Den 
norske kirke.  

Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av 10 kirker og er arbeidsgiver for 56 ansatte, 
fordelt på ca 42 årsverk. Medarbeiderne er organisert i staber som jobber for en eller flere 
menigheter. Det er kontorer i Andebu, Stokke og Sandefjord og i arbeidskirkene i Bugården og 
Vesterøy sokn. 

 

Fellesrådet i Sandefjord søker 

KIRKEVERGE 
I 100 % stilling for tiltredelse 1.11.2018 eller etter avtale. 

 
Stillingen innebærer daglig ledelse av fellesrådets administrative og operative oppgaver. 

 

Som kirkeverge søker vi en person som skal ha: 

 Økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets virksomhet.

 Arbeidsgiveransvar for de kirkelig tilsatte i fellesrådet.

 Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kapeller.

 Ansvar for plan-, budsjett- og økonomiarbeid i samsvar med fellesrådets 

prioriteringer.

 Nært samarbeid med prost, og søke å framstå som et felles lederteam i fellesråd og 

prosti.

 Holde kontakt med kommunen og initiere tiltak for utvikling og strategi. 

 Ansvar for saksbehandling og oppfølging av saker for fellesrådet. 

 

Fellesrådet søker etter en person med: 

 Ledererfaring, gode samarbeidsevner, samt evne til å motivere medarbeiderne. 

 Erfaring med organisasjonsutvikling og evne til å se strukturelle og effektive løsninger. 

 Relevant høyere utdanning. 

 Erfaring og kunnskap innen offentlig forvaltning eller annen relevant virksomhet. 

 Økonomikompetansen og erfaring med plan- og budsjettarbeid. 

 Kjennskap til kirkelig virksomhet og kunnskap om kirkens organisering, mål og verdier. 

 God muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

 Kunnskap i bruk av data og IKT verktøy. 
 
Personlige egnethet vil bli vektlagt. 

 

Fellesrådet tilbyr: 

 Lønn etter avtale.

 Pensjonsordning i KLP.

 En interessant, spennende og utfordrende stilling i et aktivt og engasjert miljø.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 

Henvendelse om stillingen kan rettes til: 

Leder av fellesrådet i Sandefjord, Dagfinn Haugen, tlf 913 90 216. 
Kirkeverge Terje Grevle, tlf 909 31 184. 
 

 
Søknad med CV sendes fellesrad@sandefjord.kirken.no.  
Søknadsfrist: 6.9.2018 
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