Drømmejob i Jerusalem til
et ægtepar
Drømmer I om at bruge nogle år af jeres ægteskab på at stå i en fælles tjeneste for Gud?
Kan I forestille jer, at denne drøm bliver til virkelighed med en dagligdag i Israel?
- så er det måske Jerusalem, der kalder…
Ordet og Israels nuværende lederpar i Jerusalem afslutter tjenesten med udgangen 2021, og
derfor søger vi et ægtepar til at lede arbejdet videre. Vi ønsker, at lederparret starter i august, så
der er mulighed for oplæring og sprogundervisning de første måneder.
Lederparrets opgaver og ansvar
• Lede og deltage i det diakonale hjælpearbejde Yad va Lev i Jerusalem
• Repræsentere Ordet og Israel overfor myndigheder og samarbejdspartnere
• Ledere for Ordet og Israels volontører i Jerusalem – unge og seniorer
• Overordnede for unglederne i Joffihuset (Ordet og Israels hus i Jerusalem)
• Planlægning og gennemførsel af ture rundt i landet for volontører
• Ansvar for økonomi og administration (med hjælp fra lokal sekretær)
• Koordinering af undervisning/forkyndelse for volontørerne
I er personligt kristne og har tilsammen nogle af følgende kvalifikationer:
• Deler Ordet og Israels evangelisk-lutherske udgangspunkt og særlige DNA (Se nedenfor)
• Ønsker at være vidne om Jesus i Israel, at hjælpe volontørerne til at vokse i deres forhold
til Gud og at formidle Ordet og Israels DNA
• Lederevner og lyst til at gå foran
• Lyst til at arbejde med mennesker og gode sociale kompetencer
• Fleksibilitet og empati
• Et vist kendskab til Israels folk og land
• Håndværksmæssige færdigheder eller flair for det
• Ordenssans i forhold til diverse administrative opgaver
• Lyst og evne til undervisning og forkyndelse (Ikke et krav!)
Praktiske forhold:
• Ansættelsesperiode: 2-3 år med mulighed for forlængelse
• I tilbydes sprogskole i Israel i opstartsperioden
• Løn som lederpar svarer til gennemsnitslønnen i Israel.
• Tiltrædelse: 1/8-2021 som medarbejdere og fra 1/1-2022 som lederpar
• Bopæl: Egen lejlighed i Jerusalem – eventuelt i Joffihuset de første måneder
• Vi har desværre ikke mulighed for at ansætte medarbejdere med skolesøgende børn
Om Ordet og Israel
Ordet og Israel er en evangelisk-luthersk bevægelse, der arbejder for, at jøder må se Jesus som
Messias, og at kristne må se Israel som Guds folk. Vi har følgende DNA-værdier: Tillid til Bibelen,
Kærlighed til Israel og Forventning til Jesu genkomst.
Vi har 8 ansatte i Danmark og op til 8 medarbejdere og ungmedarbejdere i Israel. I Det Danske
Hus i Poriya ved Genesaret Sø driver vi et kursuscenter med bl.a. Discipelskole, og i Jerusalem
udfører vores unge volontører, seniorer og medarbejdere et omfattende hjælpearbejde blandt
fattige og nødstedte. Vi kalder volontør-programmet Yad va Lev, som betyder »hånd og hjerte«.
Ordet og Israel sender årligt omkring 20 volontører og 30 seniorer ud til arbejdet i Yad va Lev.
Yderligere information
Er jeres interesse vakt – og er I begyndt at drømme – så̊ kontakt landssekretær Morten Nielsen
(mobil: 60638507).
Ansøgning sendes til mortennielsen@ordetogisrael.dk og skal være os i hænde senest 5. maj
2021.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i løbet af maj måned.

