
Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en av Norges første og største 

landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 

og er en frivillig og ideell, økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon 

er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vårt mål er å skape 

likeverd, omsorg og vennskap i møte med innvandrere. 

 

Leder KIA Velferd Stavanger 
 

KIA har i 40 år drevet et unikt arbeid for minoritetskvinner og deres barn i Oslo. Høsten 2017 

opprettet vi språkopplæringsprogrammet KIA Velferd i sin nåværende form i Kristiansand og 

Stavanger i tillegg til Oslo. Tiltaket har som mål å gi innvandrerkvinner som ikke har, eller 

har brukt opp sin rett til gratis opplæring, muligheten til kompetanseheving så de kan bli 

selvstendige, aktive samfunnsborgere med mulighet til å få seg jobb. KIA Velferd er nå 

etablert i alle de tre byene, og vi ser behovet for å styrke lokal ledelse.  

Derfor søker vi nå etter en dyktig og engasjert leder til en spennende fast 100 % 

stilling. 

Vi søker deg som ønsker å lede, støtte og inspirere KIAs mange dyktige, engasjerte og 

dedikerte medarbeidere og frivillige i KIA Velferd/Stavanger, og sammen med dem være 

med å utgjøre en forskjell for innvandrere i din by! 

Stillingen er definert som særlig uavhengig stilling med arbeidssted Vaisenhusgata i 

Stavanger.  

Stillingsinnehaver rapporterer til generalsekretæren KIA Norge  

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:  
 
Helhetlig ledelse av KIA Velferd i Stavanger med budsjett- resultat og rapporteringsansvar, 
herunder: 
- strategisk og faglig ansvar for KIA Velferd i samarbeid med KIA Norges fagledelse 
- personalansvar for de ansatte i din avdeling 
- ansvar for å søke tilskudd, rapportering, brukerundersøkelse og politikerpåvirkning 
- samarbeid med andre avdelinger internt, og med eksterne samarbeidspartnere 
- sørge for oppdatering av din avdeling på KIAs kommunikasjonsplattformer 
- ansvar for at avdelingen holdes faglig og metodisk oppdatert 
- daglig ledelse og administrering av norskkurset, barnepass og mestringsaktiviteter 
 
Kvalifikasjoner: 

• Høyere relevant utdannelse som lærer, pedagog, sosionom el. 

• Lederutdannelse eller erfaring er ønsket 

• Erfaring fra voksenopplæring og interkulturelt arbeid er en fordel 

• Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid vil også være en fordel 

Personlige egenskaper:  

• Inkluderende og åpen, samt god på kommunikasjon og relasjoner 

• Strukturert og ryddig, samtidig med evne til å se helheten 



• Kunnskap, forståelse og interesse for det flerkulturelle 

 

Fint om du kan starte opp innen 1. oktober 2021. 

Vi tilbyr:  

• En spennende, utfordrende og meningsfull jobb  
• Fleksible og engasjerte medarbeidere med stor innsatsvilje  
• Et trivelig og mangfoldig arbeidsmiljø   
• Veiledning og støtte i oppstartsfase  
• Mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving   
• Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer  

Søkere må være lojale mot KIAs vedtekter, formål og verdigrunnlag. 
Det forutsettes medlemskap i et kristent kirkesamfunn/forsamling. 

 

Søknad  

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:  

Leder KIA Velferd, Merete Hallen tlf.: 48314157 e-post: merete.hallen@kianorge.no  

 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 10. juni 2021 til 

personal@kianorge.no  
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