
Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA Norge, er en frivillig, ideell, flerkulturell og 

diakonal organisasjon som gjennom undervisning, erfaringsformidling og 

rådgivning arbeider for å innlemme flyktninger, asylsøkere og innvandrere i 

norske lokalsamfunn og menigheter/forsamlinger.    

 

REGIONLEDER KIA SØR/ 

LEDER KIA VELFERD KRISTIANSAND 

  

Stillingen er definert som særlig uavhengig stilling og er en fast 100% stilling. Stillingen er 

midlertidig to-delt. 

1. Regionlederen har ansvar for regionarbeidet i KIA SØR. 

2. Leder KIA Velferd Kristiansand har ansvar for å lede og drive Velferdsprogrammet i 

Kristiansand i perioden 1.september 2021 - 1.august 2022. 

Fra 1. august 2022 skal stillingen utgjøre en fast 100 % regionlederstilling. 

Stillingsinnehaver må forplikte seg til å arbeide etter KIAs vedtekter, strategi- og 

handlingsplaner. Denne må også være medlem av et kristent kirkesamfunn/forsamling. 

Stillingsinnehaver er generalsekretærens nærmeste rådgiver innen begge fagområdene og 

deltar i KIAs ledermøter. 

Arbeidet vil være variert og gi mange spennende personlige og faglige utfordringer. Fint om 

du kan starte opp innen 1. oktober 2021. 

Oppgavene vil omfatte:  

• Lede, styre og fornye Regionarbeidet i KIA SØR og Velferdsprogrammet i 

Kristiansand, ut fra virksomhetsplan og egne handlingsplaner. 

• Samarbeide med KIA sentralt, regionrådet, medlemsorganisasjoner og eksterne 
samarbeidspartnere om integrering og inkludering av ulike grupper flyktninger, 
innvandrere og migranter. 

• Finansiere Regionarbeidet via innsamlingsarbeid, prosjekt- og andre 

søknadsprosesser. Fag-, personal-, budsjett- og resultatansvar 

• Delta aktivt i utadrettet arbeid i regionen og for Velferdsprogrammet, herunder drive 

med politikerpåvirkning og nettverksbygging 

• Samfunnskontakt og nettverksbygging med særlig vekt på dialog med politiske og 

andre beslutningstakere. 

 
Ønskede kvalifikasjoner 

• Bachelor-, mastergrad eller profesjonsutdanning innen relevant fagfelt  

• Erfaring fra integreringsarbeid 

• Erfaring fra prosjektledelse 

• Ledererfaring 

• Dokumenterbar flerspråklig kompetanse 

• Digitale ferdigheter og god kommunikasjons- og formidlingsevne  

• Erfaring fra markedsføring, omdømmebygging og profilering 

 



Personlige egenskaper 

• Gode kommunikasjonsevner 

• Evne og vilje til å arbeide selvstendig og i team 

• Effektiv, kreativ, målrettet og utholdende 

 

I tillegg ser vi for oss at du er lærevillig, har pågangsmot og søker utfordringer, er initiativrik 

og løsningsorientert. God evne til å dokumentere faglig utviklingsarbeid, samt være 

strukturert og holde god administrativ orden. 

 

Arbeidssted er ved regionkontoret i Kristiansand, og muligheter for bruk av hjemmekontor.  

Det må regnes med noe arbeid utenom ordinær arbeidstid. Noe reising må også regnes 

med. 

 

Vi kan tilby 

• Faglige utfordringer og utvikling, med stor arbeidsbredde. 

• Personalforsikring - og pensjonsordninger. 

• Et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. 

• Lønn i henhold til KIAs lønnsregulativ 

 

Søknadsfrist: Snarest, senest innen 10. juni 2021. 

Søknaden sendes personal@kianorge.no 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med generalsekretær Alf P Hagesæther 

alf.p.hagesaether@kianorge.no , tlf.: 48314151. 
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