Med JESUS i sentrum
- trygg, elsket og utrustet
Pinsemenigheten Betesda i Heddal ligger i hjertet av Telemark – i Notodden
kommune, vakkert plassert midt i verdensarven. Her er det flott natur med
gode turmuligheter, godt klima med varmerekorder om sommeren og
snøføre på vinteren - og ikke minst skikkelig bra folk! Heddal/Notodden er
lite nok til at du fort blir kjent, samtidig som det er stort nok til at du får
byfølelse. Her finnes et rikt og variert kulturliv, universitet, sykehus og
politi.
Betesda er en flergenerasjonsmenighet med 320 medlemmer. Vår
hovedsamling er på søndag, men det skjer også mye gjennom uken. Vi
har et populært barnearbeid og et gryende ungdomsarbeid. Vi har
småfellesskap i hjemmene og en godt organisert omsorgstjeneste. Vi har
mange ressurspersoner og mye stå-på-vilje. Medlemmene fordeler seg
jevnt i alder fra ung til gammel, men vi ønsker å treffe spesielt
barnefamiliene enda bedre. Vår visjon er at alle skal føle seg trygg og
elsket, at menigheten skal være et sted å kalle «hjem». På Betesda skal
du settes i stand til å bringe videre de gode nyhetene om Jesus Kristus.
Hos oss får du:
- Samarbeide med mange kreative, positive og dyktige frivillige
medarbeidere
- Mulighet til å jobbe i et pastorteam
- En spennende utfordring med mulighet til selv å være med og skape
veien videre
- Lønn (ihht PFFs regulativ), pensjon og forsikringer

Vi går en spennende tid i møte, og lyser derfor ut ulike
stillinger:

HOVEDPASTOR (inntil 100%)
Vi søker en samlende pastor for hele familien. En dyktig kommunikator som
utruster menigheten gjennom engasjerende forkynnelse.
Ansvar og hovedoppgaver:
Som hovedpastor vil den overordnede oppgaven være å lede den åndelige
utviklingen i menigheten, å følge opp medlemmer, ledere og ansatte. I tillegg
vil en oppgave være å administrere og koordinere arbeidet i tett samarbeid
med administrasjonsmedarbeider, eldsteråd og frivillige. Resten av stillingen
ønsker vi å utvikle sammen med deg!
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

BARNELEDER / BARNE- OG FAMILIEPASTOR
UNGDOMSLEDER / UNGDOMSPASTOR
Vi søker deg/dere som lengter etter å formidle Jesus til barn og ungdom.
Ansvar og hovedoppgaver:
Å bygge relasjoner vil stå sentralt i arbeidet. I tillegg vil du få et overordnet
ansvar for planlegging og gjennomføring av tilbudet til barn og/eller ungdom,
med en unik mulighet til å videreutvikle deg som leder.
Om du ønsker å jobbe med barn og/eller ungdommer vil vi gjerne at du
kontakter oss. Vi ønsker å sette sammen et best mulig team. Stillingsstørrelse
blir vi enige om.

Tiltredelse etter nærmere avtale.
For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med:
Konstituert pastor Pål Pedersen tlf: 413 17 980 eller styreleder/eldste
Ståle Solberg tlf: 970 50 342
Søknad sendes på mail til: post@betesdaheddal.no
Søknadsfrist: 11. oktober 2020

