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Hjo Pingstförsamling söker Barn & ungdomsledare 

Barn och ungdomsverksamheten i Hjo pingstförsamling består idag av 

JoD för barn från åk2 upp till 12 år samt söndagsskolan söndax på söndagar. Vår tidigare 
ungdomsverksamhet ”fredagshäng”  har vi som mål att starta upp igen framöver. 
 

 

Vi söker: 
Dig, en tjej eller kille, som tror att Kristus är Herre och vill dela din tro med andra, är social 
och utåtriktad och vill bygga relationer med människor i alla åldrar. Vi vill att du ska leva nära 

barn och ungdomar samt har förmåga att låta barn och ungas perspektiv genomsyra 

församlingens arbete och inspirera andra i arbetet med barn och unga. Stor vikt läggs på 
personlig lämplighet. Tidigare ledarerfarenheter från annan församling är meriterande. 

Körkort erfordras. 
 

Dina arbetsuppgifter är att: 
• Vara en förebild i kristet lärjungaskap för barn och ungdomar med målet att samverka med övriga 

församlingar i barn och ungdomsarbetet i Hjo. 

• Leda barnverksamheten och dess grupper tillsammans med ideella ledare på onsdagskvällar samt 1-2 
söndagar i månaden med söndagsskolan. 

• Tillsammans med oss återigen starta upp och utveckla ungdomsverksamheten 

• Finnas som en resurs vid lunchtid 1-2 dagar ( eller mer) på högstadiet 

• Bygga relationer till unga och familjer i församlingen. 

• Sång och musik är något vi hoppas att du uppskattar och att du även vill vara med att utveckla det. 

 
 

 

Utifrån vår vision om att: 
väcka intresse för kristen tro 

vårda gemenskapen med varandra och andra 
växa i tron på Jesus Kristus 

 

Anställningsvillkor: 
Tjänsten är en projektanställning på cirka 50% under 6 månader med möjlighet till 

förlängning. Omfattningen bestäms efter lämplighet och sökandes önskemål. 
Tillträde och lön enligt överenskommelse. 

 

Ansökan & kontakt vid frågor: 
Ordförande: David Olsson 070-541 28 56 

Skicka din ansökan via epost till: david.78.olsson@gmail.com 
Bifoga personligt brev och CV 


