
Vi søger 2 nye engagerede medarbejdere til organisationsarbejde i Joffi Danmark.

 

Joffi er ungdomsafdelingen i organisationen Ordet & Israel. 

Joffi arbejder for

- at jøder må se Jesus som Messias

- at unge kristne må få indsigt i Bibelen og dens syn på Jesus Kristus og Israel som

Guds folk.

- at støtte socialt-/diakonalt arbejde i Israel

- at fremme forståelsen for det jødiske folks og staten Israels ret til eksistens og

modarbejde antisemitisme

Har du lyst til at være en del af dette arbejde, og kan du se dig selv i nogle af punkterne

herunder, så tøv ikke med at sende en ansøgning til os.

Da vi søger 2 medarbejdere på én gang, behøver du ikke kunne udfylde alle opgaver, da de

vil blive fordelt mellem de 2 ansatte. Fortæl os gerne, hvad du brænder for.

I Joffi kan du komme til at arbejde med: 

- Kommunikation særligt på sociale medier. 

- Podcast udvikling 

- Ledelse og organisering af frivillige

- Forkyndelse og undervisning

- Organisering af besøg i foreninger og på efterskoler

- Koordinering af events 

- Ansvarlig for en årlig minibibelskole i Israel 

- Udarbejdelse af undervisningsmateriale 

Vi ser gerne, at du er udadvendt, har flair for at kommunikere og har lyst til at være med

til at støtte og motivere de mange frivillige, som er en del af vores arbejde. 

Det er vigtigt for os, at vore 2 medarbejdere bor i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Info om jobbet: 

- 10 timer om ugen (svarende til 25% stilling) 

- Du har hjemmearbejdsplads kombineret med fælleskontor i Århus

- Du må regne med rejseaktivitet

Ved spørgsmål kontakt:

Formand for Joffi: nanna-borch@hotmail.com eller ellenhessellund@ordetogisrael.dk

Send ansøgning til: ellenhessellund@ordetogisrael.dk

Frist for ansøgning: 8. juni

Samtaler i uge: 24 - 25

Opstart i jobbet: 1. august 2021 eller hurtigst muligt derefter

Se mere på Joffis hjemmeside: www.joffi.dk 

Mød også Joffi her: Facebook, Instagram og Podbean

Joffi søger to ungdomsmedarbejdere

http://www.joffi.dk/

