Sommarpastor och gårdsföreståndare till Gullnäsgården 2018
Arbetsuppgifter
Sommarpastor
- ingår i ledningsteam för gården tillsammans med gårdsföreståndare och husmor
- deltar i gårdens samlingar genom predikan i gudstjänster (vilka planeras i samverkan med
Gudstjänstgruppen)
- svarar för gudstjänstledning då främmande talare medverkar
- leder övriga samlingar med prioritet på ungdomsaktiviteter
- verkar kontaktskapande med besökare
- ger själavårdande stöd till anställda ungdomar och övriga allt efter behov och möjlighet
Gårdsföreståndare
- ingår i ledningsteam för gården tillsammans med sommarpastor och husmor
- har arbetsledande funktion vad avser inre och yttre skötsel med undantag av caféverksamheten
- svarar för bokningar och kanotuthyrning
- har översyn över gårdens skick (inkl. gräsklippning) och svarar i samarbete med andra för att
uppstädning sker
- verkar kontaktskapande med besökare och grannar
- leder och utvecklar aktiviteter på gården såsom aktiviteten Puls
- är ett stöd för anställda ungdomar
- bidrar med hantering av dagskassor
- utför transporttjänster i samband med inköp, återvinning, etc.
- bistår vid behov med service i caféet, tvätthantering och städning
Sökta profiler
En god grund för båda tjänsterna är:
- intresse och engagemang för att dela sin kristna tro
- förmåga att se medmänniskor och deras behov
- utåtriktad läggning och en positiv attityd till att smidigt hantera och lösa uppkomna problem
- stabil karaktär
Anställningsperioder
Det är önskvärt att båda tjänsterna kan tillsättas tidigt i juni och upprätthållas till mitten/slutet av
augusti. Detta kan i praktiken lösas genom två arbetsperioder med avlösning däremellan.
Vi har en öppen inställning till hur arbetet fördelas mellan de två personer som går in i uppgifterna
och ser gärna att ett par, eller två vänner, tillsammans kan dela dessa tjänster.
Boende kan ske på gården.
Kontakt
Skicka ditt svar till info@nybrokyrkan.se. Frågor kan du ställa till Karolina Svärdhagen
karolina.svardhagen@gmail.com , Göran Lundin paul.g.lundin@gmail.com, (båda Gullnäskommittén)
eller Håkan Nyberg hany.riset@gmail.com (församlingsstyrelsen).
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