DEN NORSKE KIRKE
Hamar kirkelige fellesråd

”Hamar - sentrum for et attraktive boområdet i Innlandet”.
Hamar kan by på vakker natur, variert næringsvirksomhet og og gode oppvekstvilkår. Gode
kulturopplevelser er grunnleggende for byen, som er kjent som jernbanebyen, skøytebyen og i nyere
tid som sykkelbyen.
Hamar var fra år 1153 et av landets fem middelalderbispeseter. Stedet var – og er – et knutepunkt
langs pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros. Domkirken ble bygget i 1866, midt i hjertet av byen.
Hamar og Vang menigheter har fokus på gudstjenestearbeid og jobber aktivt for økt deltakelse i
gudstjenestelivet. Det er et rikt tilbud av aktiviteter og møtesteder innen trosopplæring, diakoni og
kirkemusikk. Soknene har fire kirker.

Hamar kirkelige fellesråd søker

Kateket – undervisningsleder
-100 % stilling i Hamar og Vang
Stillingen innebærer:
 å lede og å utvikle undervisningsarbeidet blant barn, unge og voksne.
 å være ansvarlig for konfirmantarbeid/leirer/weekender. .
 å rekruttere og å veilede ledere og frivillige.
 å utvikle samarbeidet mellom kirke og barnehage/skole.
 å bidra til tverrfaglig samarbeid.
Krav til søkeren:
 Formelle kvalifikasjoner iht. tjenesteordning for kateketer, eller annen relevant utdanning.
 Søkere uten godkjent utdanning som kateket må være villig til å gjennomføre
tilleggsutdanning som kreves for kateketstillingen i henhold til tjenesteordning (som
eksempel er pedagogikk og kristendom/teologi meget relevant).
• Den som tilsettes må kunne identifisere seg med kirkens trosgrunnlag og mål.
• Medlemskap i Den norske kirke.
• Gode lederegenskaper og relevant ledererfaring.
• Erfaring med menighetsarbeid blant barn og unge vil bli vektlagt.
• Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Utvist interesse og engasjement for formidling til barn og unge.
• Kunnskaper og interesse for bruk av dataverktøy.
• Den som tilsettes må beherske arbeidsspråket norsk, både skriftlig og muntlig.
• Det kreves fremlagt politiattest i medhold av KL § 29 som forutsetning for tilsetting.
• Stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordningene.
Kirkelig fellesråd har ledig 100 % stilling som kateket med tjeneste i Hamar og Vang. Vi tilbyr
varierte, utfordrende og krevende arbeidsoppgaver. Kateket har ansvar for menighetens
undervisningstjeneste i samarbeid med utvalg, medarbeidere og øvrig stab. Undervisning og
trosopplæringstiltak vil være styrt av menighetens undervisningsplaner. Den norske kirke og lokal
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kirkelig virksomhet er i utvikling med hensyn til organisering og endringer må påregnes som følge
av dette.
Fellesrådet har forsikrings- og pensjonsordning i KLP. Lønn i hht til Hovedtariffavtale for kirkelig
sektor med tariffbestemte tillegg. Kvelds- helgearbeid må påregnes. Det er utarbedet instruks for
stillingen. Prøvetiden er 6 måneder. Søknadsfrist 21. januar 2018.
Kirkeverge Daniel Flugstad kontaktes på tlf. 62563750 / 46 69 25 69 eller epost: df656@kirken.no.
Mer informasjon om oss og fullstendig utlysningstekst finner du på vår nettside www.kirkenhamar.no. Søknad på stillingen sendes elektronisk via www.kirkejobb.no.
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