Team Med Uppdrag är en kristen ungdomsorganisation med allkristen profil.1 Vår bas är den
natursköna Ralingsåsgården utanför Aneby. Där driver vi Bibelskola Livskraft som är en del av
Liljeholmens Folkhögskola och vår Teamutbildning som är en del av Vadstena Folkhögskola. Vi
samarbetar även med Gå Ut Mission, OM Sverige och flera andra organisationer och många lokala
församlingar från olika samfund. Vi sänder även ut team för att betjäna lokala församlingar med allt
från ungdomssamlingar, böneresor, mötesbesök och gudstjänster till helårs pionjär- eller
ungdomsteam.
Vi söker en kursföreståndare till vår teamutbildning.

Som kursföreståndare har du ett övergripande ansvar för vår teamutbildning, vilken är en ettårig
folkhögskolekurs. Det innebär både planering och administration såväl som undervisning och
handledning. Vi söker dig som har stort hjärta för unga vuxna och gärna vandrar nära dem och är bra
på att både uppmuntra och utmana. Du behöver även ha förmåga att strukturera och administrera då du
blir ansvarig för planering och genomförande av både kursplan, undervisning och de olika
inriktningarnas interagerande. Du kommer även att samarbeta med Vadstena Folkhögskola och Gå Ut
Mission som båda är med och arrangerar teamutbildningen, men även med andra externa aktörer.
Du kommer finnas med i Team Med Uppdrags ledargrupp och vara engagerad i olika arrangemang
som bönedagar, kvällssamlingar, ledarevent, konferenser, evangelisationssatsningar och liknande.
Detta innebär att du blir en del i vårt team där vi jobbar nära varandra och står sida vid sida i vårt
uppdrag att träna lärjungar. Det som vi ser som viktigast för de båda tjänsterna är att du älskar Jesus
och människor. Tjänsten kräver ett stort mått av flexibilitet både när det gäller planering och ledarskap
men även vad gäller arbetstid. Arbetet innebär både en del kvällar och helger men också vissa perioder
som är intensiva och andra som är betydligt lugnare.
Tjänsten är på ca 80%. Tillträde för tjänsten är augusti 2022.
Sista ansökningsdag är 27 mars. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka din ansökan till magnus.ardeby@tmu.org eller ring huvudledare Magnus Ardeby på
073-654 99 07 för mer information.
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Sedan starten 1982 har vi skickat ut team både i Sverige och utomlands. Genom åren har hundratals unga
vuxna lärt känna Gud och utrustats till tjänst genom Team Med Uppdrags arbete. Våra elever kommer från hela
Sverige, från många olika kyrkor och samfund. Team Med Uppdrag vill forma trovärdiga och uthålliga
lärjungar. Team Med Uppdrag är en del av Evangeliska Frikyrkans nätverk och har Kristen Samverkan Småland
– Blekinge (KSSB) som huvudman.

