
 

 

 
Randesund misjonskirke er en selvstendig menighet tilknyttet Misjonskirken Norge. 
Menigheten har som styrende visjon å «hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han». 
Vi vil være et utadrettet og inkluderende fellesskap som utvikler ledere, utruster hjemmene 
og er preget av et stort barne- og ungdomsarbeid. I dag har vi 9 ansatte (ca. 6 årsverk) i en 
engasjert og dedikert stab. Vi ønsker å komplettere stab med ansvar for ungdom med en 
medarbeider som vil få et særlig ansvar knyttet til å lede musikk og lovsangsarbeid på 
«Loftet», som er vårt ungdomsarbeid. 
 
 
 

Medarbeider/pastor med ansvar i ungdomsarbeidet 

Vi ønsker å ansatte en medarbeider eller pastor i 30%, som vil få ansvar for lovsangs- og 
musikkarbeidet på Loftet. Det er ønskelig med både musikalsk og teologisk kompetanse i 
stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning. Stillingen er 
fast. 

Arbeidsoppgaver: 

• Overordnet ansvar for lovsang og musikkarbeid på Loftet 
• Opplæring og trening av ungdom i musikk- og lovsangstjeneste 
• Være selv utøvende musiker og musikkleder 
• Undervisning og forkynnelse 
• Relasjonsbygging og disippeltrening 
• Delta på onsdags- og fredagskvelder, som er tidspunktet for Loftets aktiviteter 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Musikalske evner og teologisk kompetanse 
• Gode leder- og formidlingsevne 
• Strukturelle, organisatoriske og administrative evner. 
• Motiverende og initiativrik. 
• Erfaring som frivillig eller ansatt i menighetsarbeid 
• Evne til å arbeide både selvstendig og i team. 
• Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr: 

• Et godt arbeidsmiljø med motiverte ledere og medarbeidere. 
• Delaktighet i en levende og raus menighet med et aktivt og positivt lederskap. 
• Et aktivt ungdomsarbeid der rundt 150 ungdom er innom kirken hver uke. 
• Lønn og arbeidsforhold i henhold til Misjonskirkens tariffavtale. 
• Andre oppgaver vil bli tillagt stillingen – alt etter kvalifikasjoner og kompetanse. 
• Tiltredelse 1. august 2022. 

 
Kontaktperson: Jarle Råmunddal – 474 60 700. Søknad med CV og referanser sendes til 
jarle@mkirken.no . Søknadsfrist 22. mai 2022. Menighetens nettside: www.mkirken.no  


