
En unik kombinasjon av å være studentprest og sykehusprest ved 

vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Diakonale Stiftelse 

 

VID vitenskapelige høgskole lyser ut 50% stilling som studentprest ved VID 

Bergen 
 

Det er ledig en 50% stilling som studentprest ved VID Bergen. Det er ønskelig at stillingen er en 

kombinasjonsstilling mellom VID Bergen og Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det er et ønske at 

samme person bekler begge disse stillingene. Den som blir ansatt som studentprest i en 50% stilling 

hos VID vil dermed også kunne bli ansatt av Haraldsplass Diakonale Stiftelse i ytterligere 50%.  Til 

sammen vil dette utgjøre 100% stilling. 

Vi søker etter deg som ønsker å arbeide både som studentprest og spesialprest i sykehus. Vi søker 

etter deg som ønsker å arbeide i et team av prester som betjener Haraldsplass Diakonale Sykehus, 

VID vitenskapelige høgskole, Solli DPS og Siljuslåtten Sykehjem. I teamet er det til sammen tre 

prester.  

 

Arbeidsoppgaver 

 
 Samtaler, livsveiledning og sjelesorg for studenter ved VID Bergen og pasienter, pårørende 

og ansatte ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 Kirkelige handlinger, andakts- og gudstjenesteliv ved VID Bergen, Haraldsplass Diakonale 

Stiftelse og Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 Noe veiledning og undervisning 

 Tverrfaglig samarbeid  

 

Kvalifikasjoner 

Kompetanse 

  

 Vi søker en utadvendt prest som innfrir kravene som stilles til ordinasjon i Den norske kirke. 

 I tillegg er det ønskelig med pastoralklinisk utdanning eller tilsvarende, men ingen betingelse. 

 Det er ønskelig med noe erfaring fra prestetjeneste eller annet kirkelig arbeid 

 

Personlige egenskaper 

 Har gode kommunikasjons og samhandlingsevner 

 Er selvstendig og liker oppsøkende virksomhet 

 Har god organisasjonsforståelse og organisatoriske evner 

 Er en trygg formidler av kristen tro, og en god dialogpartner rundt tros- og livssynsspørsmål 

 



I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og 
erfaring. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig 
av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  

Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag. 

 

Vi tilbyr 

 Prestetjeneste i spennende og utfordrende tverrfaglig arbeidsmiljø både ved VID Bergen og 

Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 En unik kombinasjon av å være studentprest og sykehusprest 

 Veiledning 

 Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort 
engasjement 

 En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner 

 Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse. 

 Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.  

Stillingen som studentprest vil bli plassert i enten stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 
Seniorrådgiver, avhengig av kompetanse og erfaring. 

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

 

Innsendelse av søknad 

Søknaden på 50 % stilling som studentprest med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på 
denne siden og må inneholde: 

 Søknad 
 CV 
 Vitnemål 
 Attester 

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester, 
samt 3 referanser. 

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, 
enten som original eller i oversettelse. Ufullstendige søknader vil normalt ikke bli behandlet. 

Søknadsfrist: 22.01.20120  

Tiltredelse: snarest etter avtale. 

Husk det må sendes egen søknad på stillingen som 50 % sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale 

Stiftelse.  

Ønsker du å vite mer om den stillingen kan du ta kontakt med Rollaug Waaler tlf.: 977 54 591 

Arbeidssted: Bergen 

GDPR: Dersom du ønsker å bli kontaktet ved mulige ledige stillinger i fremtiden må dette spesifiseres 
i søknaden. Opplysningene vil bli lagret i ett år fra søknadsfrist. 

 

 



Kontaktinformasjon 

Høres dette spennende ut?  

For mer informasjon kontakt Anita Lyssand tlf.: 992 04 007 eller Ingeborg Mongstad-Kvammen  

tlf.:  92 69 45 87  

ID saksnr.: 20/00013-01 

 

Om arbeidsgiveren 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er Engasjert 
for mennesket - lokalt og globalt. 

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø 

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, 
diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har 
som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. 

 

 


