
Är du en kreativ inspiratör som älskar att leda unga, 
som kan stötta och peppa ledare när det behövs, en 
brobyggare som gillar ansvar och blir bubbligt lycklig 
av att se andra växa i sin tro?  
Då är du förmodligen vår nya ungdomsledare. 

Redbergskyrkan i Göteborg söker  
ungdomsledare 75–100%

Redbergskyrkan i östra Göteborg är en livfull församling inom Equmeniakyrkan med ca 200 medlemmar. Vi är en 
öppen kristen gemenskap mitt i en levande stadsdel med många barn och ungdomar, och har ett särskilt engagemang 
i frågor kring hbtq, Fairtrade och integration av nyanlända. 

Vi söker dig som, tillsammans med övriga anställda och ideellt engagerade i vår kyrka, vill arbeta med planering och 
genomförande av verksamheten inom Redbergskyrkans Unga och vår församling. Tjänsten kan utformas som deltid 
75% eller heltid. 

Huvudfokus för denna tjänst är våra barn och unga samt deras ledare, men här finns också en nära koppling till 
församlingens övriga arbete som till exempel vårt omfattande integrationsarbete Redberg Welcome. Vartannat år 
(nu senast 2016/17) genomför vi även konfirmationsundervisning i samarbete med andra Equmenia-församlingar i 
Göteborg.

För att trivas och lyckas som ungdomsledare i Redbergskyrkan tror vi att du 

• tycker om att arbeta med barn och unga

• är stabilt förankrad i den kristna tron

• delar Equmeniakyrkans värderingar

• är en entusiasmerande och kreativ person 

• är bekväm med att delta i olika sociala sammanhang och möta människor med olika behov och i 
olika åldrar, både i och utanför församlingen

• jobbar lika bra på egen hand som tillsammans med andra i grupp

• kan vara ett gott stöd åt andra ledare

• är bra på att planera och administrera samt hantera sociala medier

Välkommen till oss i Redbergskyrkan! Ett sextiotal scouter, tonåringar, konfirmander och ledare längtar efter dig. 

Lite fakta om tjänsten som ungdomsledare i Redbergskyrkan:

• Visstidsanställning 1-2 år, omfattning 75–100% 

• Kvalifikationer: Barn-/ungdomsledarutbildning eller motsvarande. Har du även gått ett bibelår eller liknande är 
det en fördel.

• Tillträde aug/sep 2017

• Skicka din ansökan via mail till ordf@redbergskyrkan.se senast 18 juni 2017.

• Vill du veta mer? Kontakta i så fall församlingens: 
 Ordförande Birgitta Jäghem Löfving, 070-6390665,  
 Församlingsföreståndare Per Duregård, 076-0070792  
 Ungdomsrådets ordförande Emanuel Wigell Jambrén, 073-0680034.


