
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. 
_________________________________________________________________ 

KIA Velferd & Arbeid Oslo, søker nå etter 

FRIVILLIGHETSKOORDINATOR  
Fast 100% stilling 

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. 

Fra 1. januar 2022 er navnet KIA Velferd & Arbeid og er nå etablert i Kristiansand, Stavanger 

og 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 på sikt. 

KIA Velferd og Arbeid Oslo består av norskkurs, (Kompetanse), andre aktiviteter, (Mestring) 
og barnehage.  
 
Frivillighetskoordinator har et selvstendig ansvar for Mestring. Dette omfatter planlegging, 
styring og koordinering av prosjekter, samt rapportering av fremdrift og avvik i henhold til 
avtalte rammebetingelser/ tilsagn. Frivillighetskoordinator har også ansvar for at aktiviteter 
blir drevet målrettet og trygt for deltakere og frivillige. Frivillighetskoordinator har det 
primære ansvaret for frivilligheten i KIA Velferd & Arbeid, og fungerer som en støttespiller 
for avdelingsleder i KIA Velferd & Arbeid Oslo.  
 
Arbeidsoppgaver: 

• Ansvar for mestringsaktiviteter  

• Rekruttering og oppfølging av frivillige 

• Lede «mestringsteamet» av ansatte og frivillige aktører 

• Prosjektansvar  

• Bidra til samarbeid internt innen KIA Velferd & Arbeid 

• Bidra til samarbeid mellom KIA Velferd & Arbeid og relevante eksterne aktører, både 
offentlige, private og andre ideelle aktører 

• Bidra til stadig utvikling og kvalitetssikring av mestringstilbud 
 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Relevant høyere utdanning, gjerne innenfor fagområdene sosialt arbeid, flerkulturell 
forståelse og kommunikasjon, pedagogikk eller lignende 

• Interkulturell kompetanse/kulturforståelse 

• Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper  



• Grunnleggende dataferdigheter 

• Ledererfaring, gjerne av frivillige 

• Erfaring fra prosjektarbeid 

• Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert 

• Kunnskap, forståelse og interesse for det flerkulturelle  

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

• God formidlingsevne 

Vi tilbyr 

• Lønn og ansettelsesvilkår ifølge KIAs regulativ 
• Engasjerte kolleger, frivillige og brukere 
• Spennende og fargerikt arbeidsmiljø 
• Selvstendighet i hverdagen 
• Veiledning og støtte i oppstartfase 

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

Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke. 

Oppstart: 1. november 2022, men gjerne før. 

Søknadsfrist: 3.oktober 2022 

Stillingen kan splittes i to deltidsstillinger i til sammen 100%.  

Dersom det er ønskelig, oppgi preferanser av arbeidsoppgaver.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder KIA Velferd & Arbeid 

Oslo, Else Storaas Vatne, tlf.:  48314153 e-post: else.storaas.vatne@kianorge.no 

 

Les meir om KIA på vår nettside www.kianorge.no. 

 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post til personal@kianorge.no  
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