
 
Bankeryds Missionsförsamling tillhör Svenska Alliansmissionen och har idag drygt 600 medlemmar i alla åldrar, med en stor 
barn- och ungdomsverksamhet. Bankeryd har drygt 9000 invånare och är beläget strax utanför Jönköping vid Vätterns 
västra strand.  

 
Ungdomsledare Bankeryds Missionsförsamling 100% 
Bankeryds Missionsförsamling är en växande församling och vår längtan är att skapa mötesplatser 
mellan Gud och människa liksom människor emellan – vi vill leva nära Gud och varandra.  
 
Nu söker vi dig som vill vara med oss på resan framåt som vår ungdomsledare. Du kommer att arbeta 
i ett team som idag består av pastor, ungdomspastor och diakon. En stor del av vår 
ungdomsverksamhet drivs tillsammans med Filadelfiakyrkan i Bankeryd.  
 
Vi vill vara ett sammanhang där du får möjlighet att växa i din ledarroll utifrån din personlighet och 
dina gåvor. Kyrkan är redan idag en naturlig del av samhället i Bankeryd. Här finns ett stort och 
levande ungdomsarbete där du främst kommer att arbeta med bl.a. ungdomssamlingar, 
konfirmation, bönegrupper och scoutgrupper Här får du jobba tillsammans med engagerade ledare 
och ungdomar och vara med och stödja nya ledare och driva ledarutveckling. Dessutom får du vara 
med och forma utvecklingen av en växande kyrka med möjlighet till många spännande möten. 
 
Vi är nyfikna på att lära känna dig och ser gärna att du gått bibelskola. Vi tror att du trivs med att: 

- förmedla evangeliet om Jesus Kristus 
- bygga långsiktiga och genuina relationer 
- fungera som stöd och ledarkompis till våra ideella ledare 
- tillsammans med ungdomspastor vara ”spindeln i nätet” i vår barn- och ungdomsverksamhet 
- tänka både långsiktigt och kreativt 
- arbeta i team och ekumenisk samverkan. 

 
Omfattning: 100%  
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning 
Tillträde: 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse. 
 
Skicka din ansökan senast 1 maj med ett kort brev om dig själv samt enkelt CV till 
bankeryd@mission.se eller: 
Bankeryds Missionsförsamling 
Ekeforsvägen 22 
564 33 Bankeryd 
 
Har du frågor? Hör gärna av dig!  
Mikael Celinder, pastor: 0766-45 99 31 alt. mikael.celinder@mission.se 
Victoria Markusson, ordf. Barn- och ungdomsrådet: 0733-79 00 52 alt. viktoria.markusson@telia.com 
Peter Blomstrand, personalansvarig: peter.blomstrand@live.se 
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