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DEN NORSKE KIRKE 

Flakstad kirkelige fellesråd 

Moskenes kirkelige fellesråd 

 

Ledig stilling som diakon/diakonmedarbeider, du kan søke begge eller en av 

stillingene: 

- 50% i Moskenes, kontorsted Reine 

- 50% i Flakstad, kontorsted Fredvang 
 

Flakstad og Moskenes er nabokommuner som ligger ytterst i Lofoten og har til sammen ca 

2500 innbyggere, hvor de fleste er medlemmer i Den norske kirke. Avstanden mellom de to 

kommunesentrene er 25km. Det er gode forbindelser til/fra Lofoten med fly, hurtigrute, ferje 

og fastlandsforbindelsen. Hovednæringen er fiskeri, jordbruk og turisme. 

 

Flakstad kirkelige fellesråd og Moskenes kirkelige har for tiden felles kirkeverge, diakon og 

prest, i tillegg har vi menighetssekretær, organist, 2 kirketjenere og 2 gravere. 

 

Vi søker en person som liker å arbeide med mennesker, som har gode evner til samarbeid og 

som sammen med menighetsrådene og de andre ansatte kan arbeide for en kirke som er åpen 

og inkluderende. Diakonen er leder av menighetens diakonitjeneste og har følgende 

arbeidsoppgaver: 

- Ansvar for den diakonale tjenesten i samarbeid med diakoniutvalgene gjennom 

oppsøkende virksomhet og institusjonsbesøk 

- Koordinering og veiledning av frivillige 

- Utvikle, fornye og iverksette den lokale diakoniplanen 

- Trosopplæring og konfirmantarbeid i samarbeid med prest 

- Sorgarbeid og eventuelt begravelser i samarbeid med prest 

- Arbeid for og med flykninger kan bli aktuelt    

Kvalifikasjoner: 

- Vi søker fortrinnsvis en person med utdanning som diakon ihht tjenesteordning for 

diakoner i Den norske kirke, søkere med annen relevant utdanning/praksis vil også bli 

vurdert. 

- Egnethet til stillingen 

- Arbeide selvstendig og i team med stab og frivillige 

- Erfaring med arbeid med barn og ungdom 

Vi tilbyr: 

- Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale 

- Pensjonsordning i KLP 

- Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø 

- Faglig fellesskap med diakonene i Lofoten 

- Kan være behjelpelig med bolig 

 

Søker må disponere egen bil. Medlem av Den norske kirke. Det må fremlegges 

tilfredsstillende politiattest, jf. Kirkelovens § 29 

 

Opplysninger om stillingen ved henvendelse til: kirkeverge Anne-Britt H. Lunde mobil 

98017630 eller sokneprest Trond Gran  mobil 97423580 

 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes: Moskenes kirkelige fellesråd, Rådhuset, 

8390 REINE eller mail: kirkekontor@moskenes.kommune.no innen 30.09.16. 
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