– et stillhetens sted som viser vei til Kristus

Prosjektstilling: Vert eller vertinne ved Utstein Pilegrimsgard
Arbeidsgiver:
Sted:
Stillingstittel:
Varighet:
Bransje:

Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard
Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy i Rennesøy kommune
Vert eller vertinne
2-3 år med mulighet for forlengelse eller fast stilling
Retreat- og pilegrimsarbeid

Utstein Pilegrimsgard er en stiftelse opprettet av Stavanger bispedømme i 2001 med det formål
å «etablere, bygge opp og drive et senter for stillhet, bønn og åndelig veiledning».
Pilegrimsgarden har også en aktiv rolle innenfor bispedømmets pilegrimssatsning. Vi holder til i
det som før var en skole, men som nå er fullt renovert slik at det framstår godt egnet til vårt
formål. Det er eget kjøkken, matsal, oppholdsrom, Stille Rom og i alt 9 overnattingsrom.

Vi søker vert eller
vertinne i 40 - 60%
prosjektstilling i 2-3 år

Arbeidsoppgaver:
Du som ansettes vil få ansvar for planlegging og administrasjon av det praktiske arbeidet på
huset. I tillegg vil du få ansvar for organisering og oppfølging av de frivillige medarbeiderne våre.
Konkrete arbeidsoppgaver vil være:
 Planlegging og administrasjon av det praktiske arbeidet på huset som innkjøp av varer,
oversikt over lagerbeholdning, oppsett av menyer, koordinering av renhold og pynting.
 Samarbeide med andre ansatte og frivillige, rekruttere nye frivillige og gi nødvendig
opplæring, samt planlegge og koordinere det frivillige arbeidet.
 Ved enkelte anledninger være vertskap for gjestene og delta i det praktiske arbeidet,
med matlaging, servering og rydding.
 Presentere Pilegrimsgardens tilbud og aktiviteter for våre gjester.

Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard Bankkontonummer 3205.21.61095 • Organisasjonsnummer 984792875MVA
Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy Telefon 468 15 769
retreat@utsteinpilegrimsgard.no • www.utsteinpilegrimsgard.no

…et stillhetens sted

Kvalifikasjoner:







Vi ønsker deg som kan identifisere deg med- og selv bidra til å løfte frem
Pilegrimsgardens verdigrunnlag og visjon.
Vi vil vektlegge at du er personlig egnet for arbeidet, har relevant fagkunnskap og
erfaring, men stiller ikke krav om høyere utdanning.
Aktuell bakgrunn kan være innen f. eks: matlaging/kosthold/ernæring – arbeidsledelse –
planlegging eller administrasjon.
Du må ha gode praktiske egenskaper, god arbeidskapasitet, være initiativrik, fleksibel og
ha evne til å inspirere frivillige medarbeidere og andre til felles innsats.
Vi ønsker at du kan arbeide både selvstendig og i team med tilsatte og frivillige.
Dine evner til å uttrykke deg godt muntlig og skriftlig på norsk, og kommunisere via
telefon og data er også viktige.

Om prosjektets varighet:
Daglig leder skal frigjøres i deler av sin stilling til å arbeide med noen utviklingsprosjekt som går
fra 2018 til 2019 og 2020. I denne perioden trenger vi en person som kan ha ansvaret for det
praktiske arbeidet ved Pilegrimsgarden. Vi opplever en god vekst i arrangementer og antall
besøkende. Dersom denne utviklingen fortsetter, kan det bli mulighet for fast ansettelse.
Om arbeidsgiver:
Utstein pilegrimsgard er en stiftelse opprettet av Stavanger bispedømme i 2001. Vi holder til på
Mosterøy i Rennesøy kommune, ca. 30 minutters kjøring fra Stavanger. Pilegrimsgarden ligger i
fine omgivelser, nær havet og ca. 1 km fra Utstein Kloster, som er det best bevarte
middelalderklosteret i landet. Vi bruker klosterkirken aktivt i vårt arbeid.
Bemanningen består av daglig leder i full stilling, og diakon i halv stilling. I tillegg har vi mange
frivillige som gjør en uvurderlig innsats for å holde driften i gang.
Om arbeidstid:
Det er ønskelig med fast arbeidsdag på torsdager på Pilegrimsgarden. I tillegg vil du som ansettes
delta på enkelte arrangementer. Arrangementene er både på dagtid, kveldstid og i helger. Vi vil
være fleksible på dette området og finne gode løsninger for deg som ansettes. Det vil også være
noe variasjon i arbeidstiden ved at du noen uker vil vær på Pilegrimsgarden kun på torsdagen,
mens du andre uker kan regne med å måtte være på huset 2 til 4 ganger. Noe planleggingsarbeid
kan gjerne skje hjemmefra.
Om lønn:
Stillingen lønnes etter stillingens karakter i henhold til hovedtariffavtalen til KA i lønnsgruppe 2
for personer uten høyere utdanning.
Lønnsgruppe 2: Kr 331.300 – 399.900
Annet:
Spørsmål kan rettes til daglig leder Arvid Kaspersen på tlf. 951 49 973, eller e-post
arvid@utsteinpilegrimsgard.no
Se også våre nettsider: www.utsteinpilegrimsgard.no
Søknad med CV kan sendes til oppgitt mailadresse innen 15. januar.

