
KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid 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.  

___________________________________________________________ 

Prosjektleder ved KIA Velferd & Arbeid Stavanger 
 

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

Høsten 2017 opprettet vi språkopplæringsprogrammet KIA Velferd & Arbeid i sin nåværende form i 

Kristiansand, Stavanger og Oslo. Tiltaket har som mål å tilby helhetlig kompetanseheving til 

innvandrerkvinner som ikke har rett til gratis opplæring for å bistå de til å bli selvstendige, aktive 

samfunnsborgere med bedre muligheter for arbeid.  

Vi søker etter en dyktig og engasjert prosjektansvarlig i en ettårig 100% stilling.  

Har du et ønske om å gjøre en forskjell for innvandrere i Stavanger? Er du strukturert, fokusert og 

relasjonell, og trives med å utvikle noe? Da er dette jobben for deg!  

Vi søker deg som ønsker å bli en del av KIAs mange dyktige, engasjerte og dedikerte medarbeidere, 

og sammen med dem være med å utgjøre en forskjell for innvandrere i din by!  

Arbeidssted: Vaisenhusgata 5, Stavanger. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:  

• Kartlegging av behov for opprettelse av aktiviteter for KIA Velferd & Arbeids 

målgruppe  

• Bidra til stadig utvikling og kvalitetssikring av tilbudet 

• Ansvar for planlegging og oppfølging av prosjekter og ordinær drift knyttet 

til KIA Mestring (ukentlige aktiviteter, ferieaktiviteter for familier etc.) 

• Utvikle frivillighetsmiljøet i KIA Velferd& Arbeid, blant annet ved å rekruttere, 

lære opp og følge opp eksisterende frivillige  

• Bidra til samarbeid mellom KIA Velferd & Arbeid og relevante eksterne 

aktører (offentlige, private, ideelle) 

• Være arbeidsleder for arbeidstrening som starter opp i august- ha oversikt 

over opplæring; herunder cafédrift, drift og oppsett av klesbyttebutikk, bistå 

deltakere og frivillige. Dette er en utviklende stilling i et nyoppstartet 

prosjekt, og vedkommende vil forme denne delen av stillingen i samarbeid 

med leder i KIA Velferd & Arbeid Stavanger. 

 

 

Kvalifikasjoner:   

• Relevant utdanning på minimum bachelornivå 

• Erfaring med prosjektledelse 

• Erfaring fra relevant arbeid kan veie opp for manglende utdanning 

• Interkulturell kompetanse/kulturforståelse 

• Erfaring fra butikkdrift og/eller cafédrift er en fordel, men ikke et krav 

• Personlig egnethet vektlegges sterkt 



Personlige egenskaper: 

• Du har vilje og evne til å utvikle og skape  

• Du er fleksibel, selvstendig og løsningsorientert 

• Du er en tillitsfull og relasjonell person 

• Du er positiv og engasjert 

• Du jobber systematisk, fokusert og målrettet 

• Du har evnen til å se hva som trengs å gjøres, og har gjennomføringsevne 

• Du har ledererfaring, gjerne innenfor frivillighet 

• Du har høy arbeidskapasitet og er villig til å gi det lille ekstra 

• Du er bevisst på egne holdninger og verdier 

Vi kan tilby:   

• 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   

• Selvstendighet og fleksibilitet i arbeidshverdagen 

Søkere må være lojale mot KIAs vedtekter, formål og verdigrunnlag. 

 

Kvinner med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke. 

  

Oppstart: 1. august  

Søknadsfrist: 20.mai  

__________________________________________________________________________________________________ 

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:   

Ruth Marie Salte Keyes tlf. 45870320. 

Avdelingsleder KIA Velferd & Arbeid Stavanger. 

 

Skriftlig søknad med CV sendes til: personal@kianorge.no   


