Medarbejder til ny legestue i Herlev
Herlev Indre Mission brænder for at blive
flere. Derfor er ideen opstået at
igangsætte en legestue, hvor mindreårige
børn kommer sammen med deres mor
og/eller far et par timer en dag om ugen.
Et dejligt ønske, som kan åbne dørene til
missionshuset for flere og i sidste ende
føre til, at flere mærker Guds kærlighed
og lærer Jesus at kende. Perspektivet og
målet er at skabe et godt fællesskab, hvor
børn og forældre glæder sig over at være
med, og hvor der er rum for leg, sang og
bibelfortælling.
Vi ønsker derfor at ansætte en
medarbejder til at
‐ skabe kontakt til kirker og andre steder i
lokalområdet, hvor forældre kommer
med deres børn
‐ afsøge muligheder for at oprette en
legestue
‐ planlægge og lede opstarten af en
legestue sammen med frivillige
‐ derefter lede legestuen sammen med
en kreds af frivillige, hvor du særligt står for leg og aktivitet, sang og bibelfortælling, og samtale
med forældrene om gaven og opgaven i at have børn
Vi forventer, at du
‐ har interesse og en vis erfaring i at arbejde blandt børn
‐ brænder for at udvikle menneskelige og åndelige fællesskaber
‐ evner at se muligheder og gå foran
‐ som frivillig bliver en del af fællesskabet i Bethania, dvs. IM eller IMU, så legestuen og de øvrige
fællesskaber hører sammen
‐ bakker op om IMs værdier, formål og praktiske arbejde
Legestuen skal oprettes i missionshuset Bethania, Herlevgårdsvej 28, 2730 Herlev.
Stillingen er på 8 timer ugentligt og løber i udgangspunktet fra 1. september 2019 til 31. august
2022. Der er tale om en lokalansættelse i Herlev IM, med regionslederen som nærmeste
overordnede og med løn‐ og ansættelsesforhold som øvrige medarbejdere i Indre Mission.
Se mere om Herlev IM på herlevim.dk
Tag gerne kontakt for flere oplysninger hos lokal IM‐formand Karen Margrethe Laursen, tlf. 30 24
15 97, mail: iogkm.laursen@gmail.com – eller regionsleder Kurt Kristensen, tlf. 30 49 24 10.
Ansøgningsfrist 21. juni 2019.
Ansøgning, cv og referencer sendes til: kurt.k@indremission.dk

