
Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Møre og Romsdal er et av 11 sentre som 
utgjør Kirkens SOS. Krisetjenesten er en selvmordsforebyggende tjeneste som i 2019 besvarte 185 000 henvendelser. Kirkens 
SOS i Møre og Romsdal har administrasjon i Ålesund med 2,3 årsverk. Våre vaktrom er i Ålesund, Molde og Myrvåg.  
 

   
 
Ledig stilling som: 
 

Rådgiver kommunikasjon og rekruttering – 1 årig engasjement i inntil 100% stilling 
 
Vil du bidra til å utvikle landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett? 
Vi søker deg som er en sterk formidler – både i møte med mennesker og digitalt. Du er nytenkende 
og initiativrik, og trives med å arbeide utadrettet for å motivere til frivillig engasjement. Du har god 
kjennskap til bruk av digitale løsninger for å skape synlighet og rekruttering. Du blir motivert av en 
allsidig arbeidshverdag med fokus på nettverk- og relasjonsbygging for å styrke vår tilgjengelighet. 

Hovedoppgaver vil være: 
• Etablere arenaer for rekruttering av nye frivillige medarbeidere til krisetjenesten 

• Markedsføre og synliggjøre tjenestene til Kirkens SOS i Møre og Romsdal 

• Bruk av digitale løsninger som et verktøy for synlighet og rekruttering  

• Tilrettelegge og administrere døgnåpen tilgjengelighet av krisetjenesten i samarbeid med 
øvrige ansatte. 

• Styrke og utvikle relasjonen til støttespillere. 

Kvalifikasjoner :  

• Høyere utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis innen kommunikasjon , 
markedsføring, relasjonsbygging el. 

• God forståelse for rekruttering av ulike målgrupper innen frivillighet 

• Oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger 

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

• Evne til nettverks- og relasjonsbygging 

 

Personlige egenskaper: 

• Engasjement for vårt diakonale oppdrag 

• Strukturert og selvstendig 

• Godt humør og gode samarbeidsevner 

• Initiativrik og ansvarlig 

• God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Den som ansettes må kunne bidra til å fremme Kirkens SOS sine verdier. Det er ønskelig at søker har 
førerkort og kan disponere egen bil. Noe uregelmessig arbeidstid må påregnes. Lønn etter avtale. 
Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse etter avtale. 
 
For nærmere opplysninger kontakt leder Hilde Lillestøl, 480 68 328 
 
Søknad sendes til more-romsdal@kirkens-sos.no innen 08.03.20 
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