
Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, är en självständig barn- och ungdomsorganisation med ca 
6 500 medlemmar. SAU arbetar nära Svenska Alliansmissionen och stödjer församlingarnas barn- och
ungdomsverksamhet. SAU har 9 centralt anställda på kontoret i Jönköping som arbetar med UV-
scout, Musik, Barn- och Ungdomsverksamhet i olika former. 

SAU söker: 

Ungdoms- och utbildningskonsulent 

Som Ungdoms- och utbildningskonsulent ansvarar du för SAU:s arbete kring utbildningsfrågor och 

tillsammans med Ungdomskonsulenten ansvarar du för området Ungdom inom SAU:s verksamhet. 
Till hjälp i arbetet finns ett ungdomsråd. 
Huvudsakliga uppgifter i tjänsten består av att samordna lägerverksamhet inom 
konfirmationsundervisning samt lägerverksamhet inom metodområdet ungdom. Vidare ansvarar du för 
utbildningsfrågor och ledar- och metodutveckling inom områdena ungdom och utbildning. I tjänsten 
ingår även kontakter med lokala ungdomsgrupper, anställda ungdomsledare samt att vara SAU:s
representant i ekumeniska representant i ekumeniska sammanhang inom områdena.

Närmast överordnad är Generalsekreteraren och Kontorschefen. 

Ungdoms- och utbildningskonsulent: 
- Är bekännande kristen och tillhör en lokal församling.

- Har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom pedagogik och teologi.
- Har erfarenhet av kristen ungdomsverksamhet.

Vi söker dig som är självständig, initiativrik och har en god samarbetsförmåga. 
Vidare är du bekväm med att tala inför folk, uppskattar att arbeta i team och trivs med att vara spindeln 
i nätet. Att vara organiserad och strukturerad kan vara en hjälp i det administrativa arbetet som 
förekommer inom tjänsten. 

Upplysningar 

För frågor eller ytterligare information om Ungdoms- och utbildningskonsulenttjänsten är du välkommen 
att höra av dig till: 
Jacob Ämterlind, Generalsekreterare SAU: jacob.carlzon@sau.nu, tel: 0733-81 49 03.

Laura Lundström, Kontorschef SAU: laura.lundstrom@sau.nu, tel: 0733 81 49 14. 

Vi undanber oss vänligen men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. 

Varaktighet: 
Tillsvidare, 50-60%
Tillträde: Efter överenskommelse

Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan. 

Lön: 
Individuell lönesättning. 

Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2020-03-02
Ansökan tillsammans med CV skickas till: 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 
Att. Laura Lundström 
Västra Storgatan 14 

553 15 Jönköping 
Eller via e-post: info@sau.nu. Märk din ansökan ”Ungdoms- och utbildningskonsulent”. 

Läs mer om oss och vår verksamhet på www.sau.nu 
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