En unik kombinasjon av å være sykehusprest ved Haraldsplass
Diakonale Stiftelse og studentprest ved VID vitenskapelige høgskole
Haraldsplass Diakonale Stiftelse lyser ut 50 % stilling som sykehusprest
Det er ledig en 50 % stilling som sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Stillingen er en
kombinasjonsstilling mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse og VID Bergen. Det er et ønske at
samme person bekler begge disse stillingene. Den som blir ansatt som sykehusprest i 50 % stilling vil
dermed også kunne bli ansatt av VID Bergen i ytterligere 50 %. Til sammen vil dette utgjøre 100%
stilling.
Vi søker etter deg som ønsker å arbeide både som spesialprest i sykehus og studentprest hos VID
Bergen. Vi søker etter deg som ønsker å arbeide i et team av prester som betjener Haraldsplass
Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole, Solli DPS og Siljuslåtten Sykehjem. I teamet er det til
sammen tre prester.

Arbeidsoppgaver





Samtaler, livsveiledning og sjelesorg for studenter ved VID Bergen og pasienter, pårørende
og ansatte ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kirkelige handlinger, andakts- og gudstjenesteliv ved VID Bergen, Haraldsplass Diakonale
Stiftelse og Haraldsplass Diakonale Sykehus
Noe veiledning og undervisning
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner
Kompetanse




Vi søker en utadvendt prest som innfrir kravene som stilles til ordinasjon i Den norske kirke.
I tillegg er det ønskelig med pastoralklinisk utdanning eller tilsvarende, men ingen betingelse.
Det er ønskelig med noe erfaring fra prestetjeneste eller annet kirkelig arbeid

Personlige egenskaper





Har gode kommunikasjons og samhandlingsevner
Er selvstendig og liker oppsøkende virksomhet
Har god organisasjonsforståelse og organisatoriske evner
Er en trygg formidler av kristen tro, og en god dialogpartner rundt tros- og livssynsspørsmål

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og
erfaring.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig
av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot Haraldsplass Diakonale Stiftelse sitt verdigrunnlag.

Vi tilbyr




Prestetjeneste i spennende og utfordrende tverrfaglig arbeidsmiljø både ved VID Bergen og
Haraldsplass Diakonale Sykehus
En unik kombinasjon av å være studentprest og sykehusprest
Veiledning






Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort
engasjement
En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
Medlemskap i KLP
Lønn etter avtale.

Innsendelse av søknad
Søknaden på 50 % stilling som sykehusprest sendes til rowa@hk.haraldsplass.no
Søknadsfrist: 22.01.2020
Tiltredelse: Snarest etter avtale
Ønsker du å vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Rollaug Waaler på tlf.: 977 54 591
Husk at det må sendes egen søknad på stillingen som studentprest. Se vid.no og egen utlysning.
For mer info om stillingen som studentprest kan du kontakte Anita Lyssand tlf.: 992 04 007 eller
Ingeborg Mongstad-Kvammen på tlf.: 926 94 587

Om arbeidsgiveren
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en diakonal uavhengig institusjon tilknyttet den norske kirke, som
driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Stiftelsen eier og driver Haraldsplass Diakonale
Sykehus, Haraldsplass Samtalesenter, Haraldsplass Barnevern, Solli DPS og Siljuslåtten Sykehjem.

