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AL-ANON NORGE  

DAGLIG LEDER  

AL-ANON SERVICEKONTOR  

 

 

          

Da vår nåværende daglige leder skal flytte, søker vi etter en ny daglig leder med tiltredelse senest 1. mai 

2017.          

          

          

Servicekontoret er ansvarlig overfor de gruppene de tjener og overfor Verdenstjenestekontoret i USA.  

        

Daglig leder skal informere Tjenesterådet om oppgavene innen Servicekontoret som er utført   

       

mellom tjenesterådsmøtene.          

          

Leder av Servicekontorets oppgaver vil i hovedsak være:       

   

          

* Betjene Servicekontoret med fast kontortid en dag i uken.      

   

 Betjene innkomne telefoner og mailer og anbefale Al-Anon for mennesker som     

     

 trenger dette.         

* Holde oversikt over alle nye og eksisterende grupper og distrikter.  Opprettholde kontakt    

      

 med alle grupper og oppmuntre til sunn struktur og deltakelse på Distriktsmøter og   

      

 Servicekonferansen.         

 Informere og besvare henvendelser fra gruppene via mail, telefon og brev.    

     

* Lede Tjenesterådsmøtene og sørge for at alle vedtak blir iverksatt og håndhevet.    

     

* Utsendelse av litteratur til enkeltpersoner og grupper.  Sørge for at retningslinjer og    
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 konferansegodkjent litteratur blir oversatt og trykket etter tillatelse fra WSO. 

 

Påse at Tjenestehåndboken er oppdatert.          

* Samordne OI-komiteens arbeid.          

* Samarbeide med AA Servicekontor i allle saker som gjelder begge fellesskap.    

     

* Holde seg informert om hva som foregår i Al-Anon internasjonalt.     

    

* Forberede, kalle inn og arrangere Servicekonferansen hvert år i samarbeid med     

     

 Tjenesterådet og legge fram årsberetning fra Servicekontoret.      

   

* Sørge for at Servicekontoret drives i tråd med Servicekonferansens vedtatte budsjetter.   

      

          

          

Vi ser etter deg som virkelig ønsker å jobbe for Al-Anon sentralt.  Du må brenne for å skape et godt samarbeid med 

alle grupper i Norge, AA og WSO.          

Er dette noe du kjenner deg igjen i, så oppfordrer vi deg til å søke.      

    

          

          

Personlige egenskaper:          

* God kjennskap til Al-Anon og hva AL-Anon står for       

  

* Du lever i pakt med Al-Anons Trinn og Tradisjoner       

  

* Er strukturert, med evne og vilje til å følge rutiner       

  

* Er kontaktskapende og med godt humør         

* Gode IT kunnskaper         

* Gode samarbeidsevner          
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Vi tilbyr:          

* 20 % stilling         

* Konkurransedyktige betingelser         

* En sentral stilling med mulighet til å være med på å skape sin egen rolle     

    

* Deltakelse i Tjenesterådet         

          

          

Søknadsfrist:      Snarest mulig          

          

Søknad sendes til:    Leder av Tjenesterådet v/Astrid     astr-gus@online.no 

    


