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Kirkelig dialogsenter i Oslo søker 
kontormedarbeider 

 

- 40% engasjement t.o.m 31.12.2023, med mulighet for forlengelse.  

Tiltredelse: snarest, etter avtale. 

Kirkelig dialogsenter i Oslo (KDO) er et ressurs- og kompetansesenter for Den norske 
kirke. Vårt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del 
av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo bispedømme. KDO bidrar med 
ressurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, veiledning, utvikling av 
ressursmateriell og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid. Kirkelig dialogsenter i Oslo 
har også noen nasjonale oppgaver på vegne av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, 
og samarbeider tett med søstersentre i Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim, 
med Areopagos, Dialogpilotene i Oslo og med samarbeidspartnere i Skandinavia. 

Det er ledig stilling som kontormedarbeider, 40% engasjement f.o.m. 1.02.2023, med 
mulighet for forlengelse. Stillingen kan gjerne kombineres med studier. 

Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til de praktiske sidene ved kontordriften, bl.a. 
innkjøp av materiell, svar på henvendelser, betjening av kontoret, fakturabehandling og 
økonomioppfølging. Kontormedarbeideren har også ansvar administrasjon og 
oppfølging av arrangementer. Kontormedarbeider har fast kontortid på dagtid etter 
nærmere avtale.  

Vi ønsker en person som er interessert i tros- og livssynsdialog, og som har interesse for 
informasjonsarbeid og administrativt arbeid. Personlig egnethet vektlegges. Søker må 
identifisere seg med KDOs profil og virksomhet. 

Arbeidsoppgaver 

• Ansvar for de praktiske sidene ved kontordrift (svar på henvendelser, innkjøp av 
kontormateriell, arkiv, betjening av kontoret og sekretærarbeid) 

• Driftsansvar for teknisk utstyr og digitaleløsninger 

• Fakturabehandling og økonomioppfølging  

• Informasjon og praktisk oppfølging av kurs og arrangementer  

• Oppfølging nettsider og Sosiale medier i samarbeid med øvrig stab 

• Delta i planlegging av KDO`s virksomhet i samarbeid med øvrig stab 
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Kvalifikasjoner 

• Relevant høyere utdanning 

• Interesse for, og gjerne erfaring med, tros- og livssynsdialog 

• Gode samarbeidsevner 

• God skriftlig og muntlig formidlingsevne 

• Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 

Vi tilbyr 

• Lønn etter avtale 

• Pensjonsavtale  

• Fleksibel arbeidstid som kan kombineres med feks studier 

• Sentralt kontor på Majorstuen  

• Mulighet for innblikk i et spenneden fagfelt  
 

Kontaktinformasjon  

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder, Tonje Kristoffersen 93424245 eller på 
e-post tonje@kirkeligdialogsenter.no   

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes på epost til kd@kirkeligdialogsenter.no. 
Ønsket tiltredelse: snarest, etter avtale. Søknadsfrist: 15.januar 2023  
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