
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.    

 

Fagsjef KIA Norge 

  

Stillingen som Fagsjef KIA Norge er en nyopprettet stilling. Stillingen er definert som 

særlig uavhengig stilling og rapporterer direkte til generalsekretæren og er dennes 

stedfortreder. 

Fagsjef KIA Norge er generalsekretærens rådgiver i faglige spørsmål og har det 

overordnede ansvaret for det faglige utviklingsarbeidet i regionene og andre 

avdelinger i KIA Norge. Fagsjefen leder, styrer og koordinerer alle nasjonale 

integreringsfaglige prosjekter i organisasjonen. Fagsjefen er ansvarlig for 

kommunikasjon med og påvirkning av statlige politiske og faglige beslutningstakere. 

Fagsjefen skal lede utarbeidelsen av KIAs høringssvar til offentlige myndigheter.  

 

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

handlingsplaner. Denne må også være medlem av et kristent 

kirkesamfunn/forsamling.  

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

Ønskelig med oppstart innen 1. oktober 2021. 

Oppgavene vil omfatte:  
• Utøve politisk påvirkning overfor Stortinget og aktuelle departement og direktorater 

som Kunnskapsdepartementet og IMDi, samt støtte lokale ledere i politisk 

påvirkningsarbeid lokalt og regionalt 

• Lede utarbeidelsen av KIAs høringssvar til offentlige myndigheter 

• Delta i den offentlige debatten om integreringsspørsmål 

• Ansvar for å holde organisasjonen faglig oppdatert 

• Etablere og lede KIA Norges integreringsfaglige grupper 

• Starte opp og utvikle nasjonale programmer/prosjekter 

• Bidra til å søke økonomisk støtte for større nasjonale prosjekter/programmer, samt 

fordele og koordinere midlene til avdelingene. Fagsjefen har et særlig overordnet 

økonomiansvar for KIA Velferd med myndighet til å gjennomføre tverrprioriteringer. 

• Utarbeide fag-strategiske utviklingsplaner for KIA Norge 

• Gjennomfører årlige brukerundersøkelser/evalueringer av arbeidet med henblikk på 

forbedring og utvikling av Velferdsprogrammet og andre aktuelle program eller 

fagområder 

 

 

 



 
Ønskede kvalifikasjoner 

• Bachelor-, mastergrad eller profesjonsutdanning innen relevant fagfelt  

• Erfaring fra integreringsarbeid 

• Erfaring fra prosjektledelse 

• Ledererfaring 

• Digitale ferdigheter og god kommunikasjons- og formidlingsevne  

• Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid, omdømmebygging og profilering 

• Kunnskap, forståelse og interesse for det flerkulturelle 

 

Personlige egenskaper 

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

• Evne og vilje til å arbeide selvstendig og i team 

• Effektiv, kreativ, målrettet og utholdende 

• fagfeltet  

 

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 Hovedkontoret i Oslo med 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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