
Tjänst 70-80% marknadsföring, rekrytering samt teamarbete,

Teen Challenge Sverige

Teen Challenge är en allkristen organisation med internationella rötter och verksamhet i över

120 länder. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att träna unga människor i lärjungaskap och

ledarskap genom teamverksamhet och evangelisation. Teen Challenge samarbetar med

lokala församlingar och andra kristna organisationer, och strävar efter i sitt arbetssätt att se

till hela människans behov. I träningen vill Teen Challenge ge teamarna konkreta redskap för

att kunna arbeta i socialt belastade miljöer.

Den aktuella tjänsten består av att synliggöra TC:s arbete genom marknadsföring i sociala

medier, nyhetsbrev och andra utskick, och kontakt med nuvarande och blivande sponsorer

samt givare. Vidare att arbeta med rekrytering av teamare och teamplatser samt besök av

bibelskolor och konferenser med montring. Tjänsten består också av mentorskap och att

delta vid teamveckor samt verksamhetens kärnverksamhet. Då det är möjligt bör

medarbetaren delta i evangelisation, Englahakets verksamhet samt gudstjänstbesök.

Tjänstgöringsgraden är 70-80%.

Vill du vara med och genom marknadsföring synliggöra viktigt arbete för Guds rike där unga

människor får växa och tränas samt arbeta med rekrytering av nya teamare och sponsorer?

Brinner du för Jesus, att träna lärjungar och att göra Jesus känd samt hjälpa utsatta? Är du

kreativ och en teamspelare? Då är detta en tjänst för dig. Vi önskar att du ska ha erfarenhet

av att arbeta med sociala medier professionellt eller ideellt. Du ska tycka om att tala med

nya människor och har lätt för att knyta nya kontakter. Vi önskar att du har gått bibelskola

eller genomgått teologisk utbildning samt har erfarenhet av liknande uppgifter som tjänsten

innebär. Du behöver bo i eller i närheten av Örebro.

Kallelse till intervju sker löpande - skicka in din ansökan idag till magdalenabina@gmail.com

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev, innehållande motivering till varför du söker tjänsten och skulle passa

för den.

- cv

- ev. utbildningsintyg

mailto:magdalenabina@gmail.com

