
Normisjon, Region Telemark er en av 12 regioner i Norge.  Normisjon er en evangelisk luthersk 
misjonsorganisasjon med visjonen; Jesus til nye generasjoner og folkeslag. Organisasjonen har arbeid 
i Norge og 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Region Telemark omfatter Telemark fylke og har ca 
50 voksenforeninger og ca 50 barne- og ungdomslag. Leirstedene Trovassli og Oksøya er tilknyttet 
regionen. Regionskontoret er i dag plassert i Skien  
 
Har du lyst å lede region Telemark inn i fremtiden?  
 
Vi har ledig stilling som 

Regionleder i inntil 100% stilling 
  
 
Regionleder er daglig leder for virksomheten med personalansvar for de ansatte. Stillingen har to 
hovedansvarsområder: Åndelig og strategisk ledelse av arbeidet og noe administrativt driftsansvar.  
Stillingsinnholdet kan justeres ut fra kvalifikasjoner og utrustning, og noen oppgaver knyttet til 
fellesskapsutvikling og barne- og ungdomsarbeid er ønskelig.  
Vi søker deg som trives med forkynnelse og som har et engasjement for misjon og diakoni. Du må 
gjerne ha erfaring fra fellesskapsutvikling, ledertrening og disippelgjøring  

Arbeidet er i endring, og vi ser etter en person som har gjennomføringsevne og er glad i mennesker. 
Har du gode samarbeidsevner, er fleksibel med evne til å motivere andre, er det deg vi søker.  
Personlig egnethet vil bli vektlagt. En del reisevirksomhet i regionen må påregnes. Viktige oppgaver 
vil være  

• Forkynnelse/kristen undervisning 

• Oppfølging av fellesskapene i regionen 

• Lederutvikling 

• Oppfølging av de ansatte 

• Økonomi/budsjett/regnskap 

• HMS 

• Innsamling/informasjon 

Viktige kvalifikasjoner: 

• Høyere utdanning, med teologi/kristendom i fagkretsen 

• Team og samarbeidsorientert 

• Misjonsengasjement og formidlingsglede 

• Erfaring fra ledelse 

 
Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i 
verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Jostein Gjærum, tlf. 91567400 
Søknad med CV og attester sendes til Normisjon region Telemark på e-post: jostein@gjarum.net 
Søknadsfrist 25.april. Tiltredelse etter avtale.  
 


