Frogner kirke ligger sentralt til i et urbant miljø i Bygdøy allé og Bygdøy kirke ligger i landlige
omgivelser i nærheten av Bygdøy kongsgård. I begge menighetene er det gudstjenester på
søn- og helligdager og et stort antall kirkelige handlinger, som byllup og gravferd. Det er et
høyt aktivitetsnivå med konserter og andre arrangementer.
I begge menighetene er det et aktivt menighetsarbeid. Stabene i Frogner og Bygdøy
menigheter består av tre prester, daglig leder, menighetskonsulent, to kantorer,
trosopplæringsleder og helgetjenestearbeidere.
Stabene i Frogner og Bygdøy har felles kontor i et nytt kontorbygg ved siden av Frogner
kirke. I tilknytning til Frogner kirke ligger Kirkestuen hvor menigheten har mange av sine
aktiviteter. Menigheten eier og driver Frogner menighetshus Schafteløkken, egen barnehage
og Frognerhjemmet. Bygdøy har sitt meninghetshus Fredriksborg i Fredriksborgveien på
Bygdøy.

Daglig leder / kontorleder i Frogner og Bygdøy
- vikariat ut 2018 i 100% stilling

Om stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig vikariat i 100% stilling som daglig leder / kontorleder i Frogner og Bygdøy menigheter,
med varighet ut 2018. Ønsket oppstart i slutten av april / begynnelsen av mai.
Stillingen lyses ut internt blant ansatte i KfiO, parallelt med at vi søker vikar gjennom Adecco.

Arbeidsoppgaver
* Økonomiforvaltning og styring
* Sekretærfunksjoner for Frogner menighetsråd
* Administrative oppgaver for menighetskontoret
* Personalansvarlig for de fellesråds- og menighetsrådsansatte
* Oppfølging av kirkebygg og kontorer
* Kirketjener oppgaver for gudstjeneste på torsdager

Kvalifikasjoner
* Erfaring fra administrative oppgaver
* God økonomiforståelse
* Strukturert og nøyaktig
* Gode samarbeidsegenskaper
* Positiv og fleksibel
* Må være medlem av Den norske kirke

Søknad sendes
Søknad og cv registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Søknadsfrist

09.04.2018

Utlyst dato

23.03.2018

Kontaktperson
Trine-Lise Wefald, HR-sjef, tlf: 23628907, mobil: 97648202, tw298@kirken.no
Kristine Thorstvedt, Områdeleder, tlf: 23629792, mobil: 98609010, kt676@kirken.no
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