
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  
50 % midlertidig stilling: 1. juni – 31 desember 2022, med mulighet for forlengelse. 

Arbeidssted: Vaisenhusgata 5, Stavanger sentrum. 

KIA Norge søker etter en person som kan lede prosjektarbeidet i Stavanger.  

Prosjektleder skal gjennomføre prosjekter og bidra til nyetablering av og utvikling av ulike prosjekter i 

byen. Prosjektleder skal følge opp pågående prosjekter f.eks. Informasjons- og veiledningskurset for 

innvandrer. Prosjektleder skal starte opp nye prosjekter f.eks. i forbindelse med ukrainske flyktninger. 

Prosjektleder rapporterer til leder KIA Velferd & Arbeid/Stavanger.  

 

Arbeidsoppgaver: 

• Ansvar for videreføring av pågående prosjekter samt etablering av nye 

• Rekruttering, utrusting og oppfølging av frivillige i nært samarbeid med kollega og leder 

• Lede arbeidet med rekruttering av medlemmer og givere 

• Bidra til samarbeid mellom KIA Stavanger og relevante eksterne aktører, både offentlige, 

private og andre ideelle aktører 

Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse for prosjektstillingen 

Ønskede kvalifikasjoner:  

• Relevant høyere utdanning, gjerne innen økonomi, administrasjon, teologi og/eller diakoni 

• Interkulturell kompetanse/kulturforståelse 

• Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper  

• Grunnleggende dataferdigheter 

• Ledererfaring, gjerne av frivillige 

• Erfaring fra prosjektledelse 

• Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert 

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

• God formidlingsevne 

Vi tilbyr: 

• Lønn og ansettelsesvilkår ifølge KIAs regulativ 

• Pensjonsordning 

• Engasjerte kolleger, frivillige og deltakere 

• Spennende og fargerikt arbeidsmiljø 

• Selvstendighet i hverdagen 

• Veiledning og støtte i oppstartfase 

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

 

Oppstart: Så snart som mulig. 

Søknadsfrist: 20. mai 2022.  

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende regionleder Alf P Hagesæther: 

alf.p.hagesaether@kianorge.no Telefon: 48314151 

mailto:alf.p.hagesaether@kianorge.no

