
Som volontør kommer du til at arbejde sammen med frivillige 
ledere i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Du bliver en del af arbejdet med børne- og juniorklubber og et herligt arbejdsfællesskab i Odense.

Siger du ”Det er lige mig!” til et par stykker af følgende: Jeg ...
 �   brænder for at børn og juniorer skal høre om Jesus!
 �   elsker at være sammen med børn og juniorer!
 �   vil gerne understøtte ugentlig klubarbejde, herunder den nye børneklub i Vollsmose!
 �   synes, det ku’ være spændende at hjælpe med opstart af nye klubber!
 �   ku’ måske godt selvstændigt opsøge nye kontakter i det kirkelige landskab!
 �   kunne se mig som den gennemgående person ved arrangementer, lejre og events!
 �   er god til at begejstre og motivere!
 �   synes caféarbejde er fedt!
 �   kan se muligheder i det tværkulturelle arbejde, både det nuværende samt evt. nyt!
... så kontakt Landsleder Steen Møller Laursen i dag!

Det er et plus, hvis du desuden ... 
 �   er idérig, nytænkende og tør gå nye veje
  �  har flair for samarbejde.

Vi lægger vægt på at du ...
 �   brænder for at børn skal høre om Jesus
 �   tør udfordre det bestående
 �   har et højt ambitionsniveau, er kvalitetsbevidst og arbejder selvstændigt
 �   er engageret i kirkeligt arbejde og fortrolig med evangelisk-luthersk teologi.

DFS kan tilbyde dig ...
 �   en spændende organisation med dygtige ansatte og frivillige ledere
 �   samarbejde med den lokale konsulent og øvrige medarbejdere på Fyn
 �   masser af sjov og leg, og hvor der er højt til loftet
 �   en organisation, hvor du kan udvikle dig og gennemføre dine idéer.

Nærhed til arbejdet er en betingelse, hvorfor du skal bo i eller omkring Odense.

Stillingen er en etårig volontørstilling og ønskes besat snarest muligt.

Tag en uforpligtende snak med landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843 / 8227 1207 
eller skriv til steen@soendagsskoler.dk til hvem ansøgning, CV og referencer også sendes.

Vi modtager også gerne en videoansøgning fra dig - sammen med dit CV.

Du kan se, hvad tidligere volontør Katrine siger om stillingen på job.soendagsskoler.dk
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