
Ledig tjänst för dig som vill sprida evangeliet om Jesus till barn! 
 

Barnverksamhetsinspiratör - BVI – upp till 75% 
 

Tillträde: 1/1-2021 eller enligt överenskommelse. 

Bakgrund: Region ELM Syd har genom åren verkat för att det ska finnas en fungerande 

barnlägerverksamhet på de tre missionsgårdarna och på olika sätt velat stödja ELM-föreningarnas 

barnverksamhet. Detta sköts i huvudsak genom stort ideellt engagemang. ELM Syd har de senaste 

åren haft en fast anställd med övergripande uppdrag, en materialansvarig samt flera 

sommaranställda under några lägerveckor. 

Innehåll i tjänsten: Du organiserar och sprider information om läger och aktiviteter för barn. Årligen 

sammankallar du lägerkommittéer och andra nätverk och håller kontakt med 

ungdomsorganisationen - ELU. Du anställer och handleder de sommaranställda. Genom nätverkande, 

utbildningar och kurser inspireras du och för idéer vidare ut i verksamheten. Ditt årliga ansvar för 

några barn- och Plusläger (åk 6-8) gör att du känner till, upplever verksamheten och känner behoven 

inifrån. Utifrån detta stimulerar och möter du behov som föreningar har i deras barnverksamhet. Du 

ger även familjer stöd till kristet liv och uttryck i hemmen, genom att ordna inspirationsdagar med 

familjetema. Genom att använda olika medier efter eget omdöme gör du barnverksamheten synlig 

inom och utanför rörelsen. 

Kvalifikationer: Grundläggande krav är att du tycker om att arbeta med barn och har erfarenhet av 

någon form av barnverksamhet, samt att du har en personlig kristen tro där den evangelisk-lutherska 

bekännelsen är grunden. En utbildning inom barn-/ pedagogik- /organisationsområdet är 

meriterande. Vi förutsätter att du är social, tar initiativ och samarbetar på ett konstruktivt sätt med 

både dina kollegor och personer som är aktiva i barnverksamheten på olika sätt. Vi ser gärna att du 

har några års livs- och arbetserfarenhet.  

Anställningsform: Projektanställning upp till 75% med start den 1/1- 2021 eller enligt 

överenskommelse. 

Lön: Enligt tariff utifrån erfarenhet och ålder. 

Villkor: ELM Syd är din arbetsgivare som du har regelbunden kontakt med. Du får en 

arbetsbeskrivning, men har stor frihet när det gäller hur du arbetar och lägger upp din tjänst. Dina 

ELM- och ELU-anställda kollegor träffar du på större medarbetardagar två gånger per år. De 

närmaste kollegorna som du samarbetar med och ofta har kontakt med, är BVI med materialansvar, 

Sofia Ödman och Strandhems barnverksamhetsansvarige. Du arbetar en del hemifrån, men har 

möjlighet till en arbetsplats på Strandhems missionsgård eller annan lämplig plats enligt 

överenskommelse. 

Ansökan och mer information: Din ansökan med CV och personligt brev skickar/mejlar du till Christer 

Unosson ramnekarr@crossmail.se , eller Ramnekärr, 296 91 Örkelljunga, 0435-534 90. Där kan du 

också få mer information och svar på eventuella frågor. 


