
Brænder du for at være med til at skabe
og lede et fedt ungdoms- og studentermiljø i
København?
Vi i Regen/Kristuskirken søger en leder til vores
ungdoms-studenterarbejde i en 2-årig projektstilling på 10 timer om ugen
med start fra august!

Hvem er du?
Du er ung, passioneret og følger efter Jesus
Du elsker at netværke, skabe fællesskab og bruge tid med mennesker
Du er god til at se muligheder, kan selv tage initiativ og rykke på tingene
Du har erfaring med kirkeligt arbejde og ledelse af frivillige
Du har en passion for at unge må opleve mere af Gud

Hvem er vi?
Regen/Kristuskirken er en økumenisk frikirke, der er en del af Baptistkirken. Vi er en flok
mennesker i alle aldre med vidt forskellige baggrunde, som har det til fælles, at vi ønsker at opdage
mere af Gud, elske København og gå sammen.

Vi har allerede en mindre gruppe unge der mødes, og vi drømmer om at udvikle dette til et
ungdoms- og studentermiljø, hvor unge kan vandre sammen, udforske troen og elske København.
Der er meget frie rammer for, hvordan dette kan komme til at se ud, og vi ønsker os, at du bidrager
med dine visioner og ideer.

Hverdagen:
Din opgave vil både bestå i at samle de unge, som allerede er en del af Regen, og vandre med dem
samt at skabe nye kontakter og ind imellem lave større events.
Du vil arbejde tæt sammen med vores præst Henrik Nissen, og vi tilbyder desuden mentoring og
kompetenceudvikling.
Selvom ungdomsmiljøet bliver dit primære område, ønsker vi også at du har lyst til at engagere dig
i Regen som helhed.
Du vil desuden blive en del af det fælleskirkelige projekt for studerende “Connect København.”

Ved kirken er der et lille kollektiv bestående af tre unge, og vi håber at du har lyst til at flytte ind på
et fjerde værelse. Det tror vi ville give en fed synergieffekt.

Hvis det er dig:
Så send en ansøgning til henrik@re-gen.dk hurtigst muligt og senest d. 20. juni.
Vi vil derefter afholde samtaler, evt. via Zoom.
Har du spørgsmål til stillingen, vores kirke eller værelset, så kontakt Henrik
Nissen på tlf 25136014.
Vi vil ved evt. samtale gerne kunne indhente referencer fra tidligere jobs eller
menigheder.
Læs mere om regen/Kristuskirken på www.regenkirke.dk
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