
SABUS søger kollega til spejderområdet
Hvem er vi
SABUS er Adventistkirkens paraplyorganisation for kirkens arbejde for børn, teens, unge, 
spejdere og familier. Vi er en gruppe medarbejdere, som gerne vil være med til at udvide  
menighedsfællesskabet i en kirke, som vi holder meget af. Vi bor forskellige steder i landet, 
men mødes online og fysisk, og samarbejder på tværs om projekter, der hvor det giver  
mening. Samtidig arbejder vi hver især meget selvstændigt. 

Lige nu mangler vi en kollega, som brænder for spejder, har blik for udviklingsmuligheder  
og kan følge både landsdækkende og lokale projekter til dørs – i samarbejde med lokale  
kræfter. 

Vi tilbyder
Vi er en udfordrende arbejdsplads med varierende arbejdsopgaver og arbejdsformer.  
Vi tilbyder dig muligheden for at være med til at forme fremtidens spejder i SABUS. Du vil  
få lederansvar for frivillige og forhåbentlig også for unge mennesker, som ønsker at være i 
SABUS som ”Et år for Herren” (ungarbejder). Du får mulighed for at møde en masse glade 
spejdere og deltage på spejder- og SABUS-arrangementer i både indland og udland.

Hvem er du
Du har godt kendskab til det at være spejder og være en del af en lokal forening. Du har  
respekt for og kendskab til den kultur, som spejder er. Du tør sætte retning og kan både  
føre an og skubbe på. 

Du arbejder struktureret, du er handlingsorienteret og kan både arbejde selvstændigt og i 
arbejdsgrupper. Du har blik for helheden og kan uddelegere og kan opmuntre andre til at 
tage over, der hvor du slipper. Du har forståelse for en lille organisation som SABUS, og har 
strategisk indsigt og evner til at styrke SABUS på spejderområdet.

Du er personlig kristen og indstillet på at dele dette med andre igennem arbejdet. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold ud fra Adventistkirkens ansættelsespolitik. 

Ansøgning inden den 14.12.2021. Samtaler afvikles løbende.

Vil du vide mere
Hvis du er blevet nysgerrig, og gerne vil vide mere, så kontakt Dorte Thyregod på 4010 9264. 
Send eventuelt en ansøgning til dts@sabus.dk.  


