
Noen mulige arbeidsoppgaver:
• Produsere, publisere og promotere ulike typer 
innslag og budskap på Instagram, Facebook, 
TikTok og eventuelt andre sosiale plattformer.
• Engasjere frivillige, unge medarbeidere til å 
delta i ulike prosjekter.
• Inspirere og eventuelt undervise ungdommer i 
menigheter og kristne skoler, ungdomsledere og 
frivillige medarbeidere.
• Stå i kontakt med andre kristne aktører som 
jobber for å nå ungdom og utveksle kunnskap, 
ideer, ressurser og erfaringer.

Kvalifikasjoner:
• Du må være en bekjennende og aktiv kristen og 
identifisere deg med MorFarBarns visjon og verdier.
• Du må være selvgående, pålitelig og ærlig.
• Du må ha gode samarbeidsevner. 
• Du bør ha gode datakunnskaper. 
• Du må kunne arbeide selvstendig og kunne  
utarbeide relevante innslag til sosiale medier.  
Innslagene kan ta utgangspunkt i dagsaktuelle 
hendelser og debatter, eller de kan produseres 
med utgangspunkt i ressurser som MorFarBarn 
allerede har utarbeidet.
• Stillingen forutsetter ikke at du er utlært i 
tematikken før du begynner å jobbe i MorFarBarn.
• Alder er ikke avgjørende, men du må være 
levende interessert i å nå unge mennesker med 
et tydelig og bibelsk budskap angående kjønn, 
seksualitet, samliv og barn.

Hva vi kan tilby:
• Lønn etter avtale, avhengig av utdannelse 
og erfaring.
• Samarbeid med og oppfølging av daglig leder i 
MorFarBarn.
• Arbeidssted: Hjemmekontor, eller kontorplass
i Ynglingeforeningen i Kristiansand sentrum.
• Selvstendighet, varierte og meningsfylte  
arbeidsoppgaver. 
• Fleksibel arbeidstid.

 

Prosjektstilling i Stiftelsen MorFarBarn
Opptil 50% prosjektmedarbeider med fokus på ungdom

Stiftelsen MorFarBarn søker etter en engasjert og datainteressert person  
som brenner for å nå ungdom på sosiale medier med de grunnleggende verdiene som  

Stiftelsen MorFarBarn står for.

Søknadsfrist: 
Vi er fleksible når det gjelder dato for søknadsfrist, 
men vi har satt mandag 7. november 2022 som 
foreløpig frist. Søknad sendes på e-post til daglig 
leder Øivind Benestad, post@morfarbarn.no. 
For mer info, ring ham på tlf 99 23 23 54.

Vi søker etter en person i 20-50% prosjektstilling – evt. to personer i et team.  
Prosjektmedarbeider(ne) vil løse sine oppgaver i dialog med daglig leder i MorFarBarn.  

Stillingen er en prosjektstilling over ett år, med eventuell mulighet for forlengelse.

Oppgaver, prosjekter og prioriteringer vil i stor grad kunne tilpasses 
prosjektmedarbeiderens erfaringer, gaver og kall.

Stiftelsen MorFarBarn, Øvre Ringvei 10 B, 4620 Kristiansand 
www.morfarbarn.no  •   post@morfarbarn.no


