Ledig 50 % stiling som Barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet
Da vår barne- og ungdomsarbeider etter eget ønske slutter sommeren 2012, søker vi etter
en barne- og ungdomsarbeider som kan være med å videreutvikle og ivareta barne- og
ungdomsarbeidet i St. Hallvard menighet.
Menigheten søker en medarbeider med:
-

Fullført relevant utdannelse for arbeid med barn og ungdom, gjerne innen
musikk/teater
Evne og lyst til å engasjere barn og unge i Den katolske kirke
Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære
Gode evner til kommunikasjon
Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid og som er ryddig og nøyaktig
Et positivt menneskesyn
Kunnskap og erfaring innen kontor og administrasjon

Arbeidsoppgavene vil bestå av:
-

Gjennomføring og planlegging av familiemiddag og familiekor i samarbeid med
menighetens organist/kantor
Organisering og planlegging av konfirmantturer og barnehelger
Kontaktperson og inspirator for ungdomslaget.
Gjennomføring og planlegging av teatergruppe
Deltakelse og engasjement i månedlige familiemesser
Det vil være generelt forefallende kontorarbeide tilknyttet stillingen

Vi kan tilby:
-

En selvstendig og utfordrende stilling hvor du kan bidra til menighetens og
enkeltpersoners vekst og utvikling
Et godt arbeidsmiljø i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold
Opplæring/oppfølging

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene, menighetssekretæren, katekesekoordinator
og kantor/organist. Det må påregnes en del kvelds- og helgearbeid.
Det vil bli stilt krav til pedagogisk evne/evt. utdanning, leder- og administrasjonserfaring i
tillegg å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Stillingen avlønnes etter statens lønntrinn 30-40, avhengig av kompetanse og erfaring.
Tiltredelse 1. august 2012
Søknad sendes innen 11. mai 2012 til St. Hallvard menighet v/p. Sigurd Markussen,
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til barne- og ungdomsarbeider Therese Skaar
(40436427) eller sogneprest p. Sigurd Markussen, telefon 23 30 32 00

Ledig vikariat som kantor/organist i St. Hallvard menighet
St. Hallvard Menighet søker en kantor eller organist som kan tiltre f.o.m. 1. september 2012
for en periode på 10 måneder.
Nåværende kantor Sara Brødsjø skal ut i fødselspermisjon i denne perioden.
Kantorens oppgaver vil primært være å spille orgel på søndager, onsdager, én lørdag i
måneden og dessuten i vielser, begravelser og større høytider som jul og påske.
Det forventes at kantoren leder og forbereder kirkekoret, som synger i høymessen kl. 11 og
møtes onsdager kl. 18.30-20.00 og søndager kl. 10.00 for øvelser.
Menigheten har et fungerende barne- og familiekor, som erstatter kirkekoret som
forsangergruppe i høymessen hver 1. søndag i måneden. Koret øver annenhver mandag kveld,
og det ville være en fordel om kantoren kunne ha ansvar også for disse øvelsene og
forberedelsen av korets sang i messene.
Kantoren har ellers ansvar for å forberede all liturgisk musikk for alle de sungne messene på
norsk for en måned av gangen, for eksempel i form av et salmeforslag som sendes til prestene
for forhåndsgodkjenning. Det forventes også at han eller hun møter til stabsmøte hver onsdag
morgen.
Oppfølging av orgelets vedlikehold og stemming av menighetens flygel og pianoer tilhører
også kantorens ansvarsfelt.
Motivasjon for arrangering av regelmessige musikalske initiativer i menighetens regi ønskes
også velkommen.
Ferieavtalen med nåværende kantor er 4 frisøndager i året - kantor sørger selv for å finne
vikar.
Det kreves:
-

medlemskap i Den katolske kirke
kjennskap til Kirkens liturgier, og retningslinjene for liturgisk musikk
musikalske ferdigheter på godt nivå innen orgelspill og sang
kirkemusikalsk utdanning som tilsvarer en 4-årig bachelor, eller annen kvalifiserende
kantorutdanning
noe erfaring som organist i katolske messer
samarbeidsevne og fleksibilitet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Stillingen avlønnes etter kompetanse og erfaring. Tiltredelse 1. september 2012
Søknad sendes innen 11. mai 2012 til St. Hallvard menighet v/p. Sigurd Markussen,
Enerhauggt. 4, 0651 Oslo.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til kantor Sara Brødsjø (98 46 95 44) eller
sogneprest p. Sigurd Markussen, telefon 23 30 32 00

