
Lede til Jesus - leve i Ham

Medarbejder  
til familiearbejdet
Kan du skabe god kontakt og være med til at udvikle 
 tilbuddet til familiefællesskaberne i Nordsjælland?

I Region Øst søger vi en medarbejder til udvikling af mission 
med udgangspunkt i familierne. Stillingen, som er på fuld tid, 
rummer 1/3 lokalansættelse i Græsted og 2/3 regional ansættel-
se med primære arbejdsopgaver i Nordsjælland.

Kan du se dig selv udvikle nogle af disse områder  
i et samarbejde med andre?
 • Mission og diakoni i relation til familier i forskellige 

 livssituationer
 • Konkrete tiltag med henblik på at samle flere i 

 fællesskaberne
 • Fællesskab og samhørighed mellem danskere og 

 nydanskere
 • Inspiration til arbejdsgrupper og aktiviteter, som er i gang
 • Dertil kommer din egen forkyndelse og undervisning

Målet med det alt sammen er, at flere skal møde Jesus. Måske 
har du selv gode ideer til, hvordan vi bedst arbejder frem mod 
dette mål?

Hvilken udrustning har du?
Et bredt felt af evner og nådegaver vil være brugbare. Hvad 
 byder du ind med?

 • Du kender den kristne tro og lever i den
 • Du ønsker at dele tro og liv med andre
 • Du kan li’ at tage initiativer og gå foran
 • Du har en relevant uddannelse, der giver dig kompetencer 

til at inspirere andre
 • Du tilslutter dig IM’s arbejde, værdier og mål

Vi tilbyder dig en 5-årig stilling, der evt. kan forlænges, og du 
får ordnede løn- og ansættelsesforhold. Vi anbefaler dig at bo i 
Græsted og vil gerne bistå dig med at finde en bolig. Du kom-
mer til at indgå i et team i Region Øst – du kan møde de ca. 12 
andre medarbejdere her: indremission.dk/ost/medarbejdere

Få mere at vide ved kontakt til regionsleder Kurt Kristensen, 
tlf. 3049 2410, lokal IM-formand Niels Hørlück, Græsted, tlf. 
3048 4550, mail: nielshorluck@gmail.com, eller landsleder 
for IM’s familiearbejde Gitte Rasmussen, tlf. 2679 9222, mail: 
gra@imh.dk

Ansøgning sendes sammen med CV og referencer senest 10. 
 februar 2018 til kurt.kristensen@indremission.dk


