
 Kontormedarbeider, fast 20 % stilling 
 VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep er en selvstendig tverrkirkelig diakonal stiftelse lokalisert på 
 Lovisenberg i Oslo. Vår visjon er å være ved den utsattes side, med verdiene verdighet, åpenhet og 
 rettferdighet. Vi har gjennom mer enn 25 år arbeidet særlig med krenkelseserfaringer i kirkelig sammenheng. 
 VAKE arbeider landsdekkende mot seksuelle overgrep innenfor områdene forebygging, bearbeiding og 
 rådgivning. 

 Vi har en ledig stilling som kontormedarbeider i 20 % stilling godt egnet for en student (fordelt på to eller 
 flere arbeidsdager om ønskelig). 

 Vi har også en utlysning på en 10 % prosjekt-stilling med lignende arbeidsoppgaver i vårt Rød Knapp 
 prosjekt. Disse stillingene kan kombineres om ønskelig. 

 Arbeidsoppgaver: 

 ●  Ansvar for nettside og sosiale medier (SoMe) 
 ●  “Superbruker” O365/IT 
 ●  Noe fakturering 
 ●  Praktisk bistand i forbindelse med samlinger, kurs og konferanser 
 ●  Annet forefallende kontorarbeid 

 Ønskede kvalifikasjoner: 

 ●  Behersker Office365 svært godt, kjenner Excel, og har ellers interesse for og er rask til å sette seg inn i ny 
 programvare 

 ●  Har erfaring med og liker å lage saker til SoMe og nettsider 
 ●  Ryddig, nøyaktig, serviceorientert, praktisk og effektivt anlagt 
 ●  Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre 
 ●  Kjennskap til og erfaring fra, kirkelig/diakonalt arbeid 

 Vi tilbyr et godt kollegafellesskap, fine kontorlokaler og en meningsfull virksomhet å bli en del av. Personlig 
 egnethet vil bli vektlagt. Lønns- og pensjonsvilkår i tråd med KAs tariff. Den som ansettes, må kunne arbeide 
 lojalt innenfor VAKEs verdigrunnlag. 

 Søknad med CV sendes på mail til  post@ressurssenteret.no  . NB! Skriv i søknaden hvorfor du ønsker å 
 jobbe akkurat hos oss. Søknader uten begrunnelse vil ikke bli vurdert. 

 Kontaktperson:  Daglig leder Anne Louise Skoland, tlf. 47483346, og 
 Rådgiver og administrasjonsleder Turid Skorpe Lannem, tlf. 98065654 

 Arbeidssted:  Lovisenberg, 

 Type stilling:  20 %, fast 

 Ønsket tiltredelse:  Snarest 

 Søknadsfrist:  Snarest 
 Mer informasjon om o  ss finner du på vår ne�side: 
 https://ressurssenteret.no/ 


