Lederpar til Discipelskolen og
Det Danske Hus i Poriya
Vær med til at skabe gode rammer for bibelundervisning og se mennesker udvikle sig menneskeligt og
åndeligt under et ophold i Israel.
Ordet og Israel har brug for et nyt lederpar fra sommeren 2022 og søger et ægtepar til at lede arbejdet i
Det Danske Hus i Poriya, Israel.
Lederparrets opgaver og ansvar
• Daglig ledelse af Discipelskolen og kurser i Det Danske Hus
• Undervisning – primært ”on location” på de bibelske steder
• Kontakt til samarbejdspartnere og lokale relationer
• Praktiske opgaver med rammerne i og omkring Det Danske Hus
• Administrative opgaver
I er personligt kristne og er evangelisk-luthersk funderede. I har til sammen følgende kvalifikationer:
• Lyst til at arbejde med mennesker og et stort socialt gen
• Evner til at arbejde med planlægning og koordinering
• Robusthed og evner til at agere i en israelsk kontekst
• Et vist kendskab til Israel og til Ordet og Israel
• Lyst og evner til at sørge for, at rammerne i hus og have fortsat er gode og indbydende
Praktiske forhold:
• Ansættelsesperiode: 2-3 år med mulighed for forlængelse
• Tiltrædelse omkring 1/8 2022
• Lønnen svarer til gennemsnitslønnen i Israel
• Lederparret har egen lejlighed i Det Danske Hus
• O&I har desværre ikke mulighed for at ansætte medarbejdere med skolesøgende børn
Om Det Danske Hus
Det Danske Hus er et center for bibelglæde. Huset danner ramme, dels for unge elever på Discipelskolen
(2 x 3 mdr. om året), dels for øvrige kurser (typisk af 1-2 ugers varighed) for unge, voksne og seniorer.
Huset har plads til 18-20 kursister ad gangen samt kursusledere og undervisere.
Om Ordet og Israel
O&I er en evangelisk-luthersk bevægelse, der arbejder for, at jøder må se Jesus som Messias, og at kristne
må se Israel som Guds folk. O&I har 8 ansatte i DK og op til 8 medarbejdere og ungmedarbejdere i Israel.
Ud over Discipelskolen i Tiberias har vi hjælpearbejdet Yad va Lev i Jerusalem blandt fattige og udsatte.
O&I sender årligt omkring 50 volontører ud til arbejdet i Yad va Lev.
Yderligere information
Flere oplysninger kan fås hos landssekretær Morten Nielsen - tlf. 6063 8507
Ansøgning sendes til mortennielsen@ordetogisrael.dk og skal være os i hænde senest 3. december 2021.
Vi holder samtaler i uge 50.

