Job i Randers
Som Danmarks sjette-største by har Randers
jobmuligheder inden for mange forskellige
brancher, og ligger desuden i god pendlerafstand til endnu flere jobs.

•

Bolig i Randers

•

Det er generelt meget billigt at bo i Randers
sammenlignet med fx Aarhus og København.
Pendlermulighederne er gode, og der er en god
økonomisk gevinst ved at bo i Randers også selvom man arbejder eller studerer i fx Aarhus.
En beregning på prisen for de 20 billigste 2værelses lejligheder med ubegrænset lejeperiode i Randers og Aarhus viser det sig, at det koster 71% mere for samme antal m2 i Aarhus end i
Randers.
(Ifølge boligportal.dk d. 26. januar 2017 ved søgning i disse
to grupper af postnumre:
A)
8900, 8920, 8930, 8940, 8960
B)
8000, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8260, 8270)

Pendlermuligheder

•

zonegrupper til børnetakst, der hos de
fleste trafikselskaber er cirka halv pris af
en voksenbillet.
Rejs på tværs af takstområder/
zonegrupper med bus til børnetakst, der
hos de fleste trafikselskaber er cirka halv
pris af en voksenbillet.
Du kan rejse på tværs af takstområder/
zonegrupper med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva).
Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne.

Bus og tog
Busserne kører mellem Randers og Aarhus 2-5
gange i timen i dagtimerne. Fra Randers Rutebilstation til Aarhus Universitet tager det 48 min
med bus. Både rute 118 og X-bus 918 kører, og
de tager stort set lige lang tid, men X-bussen
kører en roligere tur ad motorvejen.
Tog kører mellem Randers Banegård og Aarhus
H. / Aalborg to gange i timen fra tidlig morgen til
ca. midnat. Der kører både InterCity og IntercityLyn, som tager hhv. 37 og 32 min (Aarhus) og
55 og 47 min (Aalborg).

Normalpris (Aarhus/Aalborg): 1.110,00/1.900,00
Ungdomskortpris: 627,30

Kørselsfradrag

Med Ungdomskortet kan du køre med rabat i hele
Danmark, hvis du studerer på en ungdomsuddannelse, hvis du har SU og går på en videregående
uddannelse, eller er mellem 16 og 19 år. (Prisen
ovenfor er ved videregående uddannelser og er
lavere ved ungdomsuddannelser).

Arbejder du eller dine venner, kæreste eller ægtefælle (som selvfølgelig også flytter til Randers) fx i Aarhus, giver det et årligt kørselsfradrag på ca. 27.000 om året, hvilket næsten kan
betale fx et almindeligt månedskort til bus og
tog.

•
•

Du kan rejse ubegrænset i hele det takstområde/zonegruppe du bor i.
Du kan rejse i andre takstområder/

Volontør i
RandersKirken
RandersKirken søger en ung
person m/k, som vil bruge sine
evner og nådegaver i en lille,
levende og åben menighed. Du
får en unik mulighed for at udvikle dig selv og tjene andre
med det, du brænder for i et
trygt miljø. Du er fx studerende, på sabbatsår, nyuddannet
og har måske (deltids)job.

Jobbets indhold
skrues sammen i kombination af dine kvalifikationer, nådegaver og ønsker og de
forventninger folderen beskriver.
Randers har også brug
for, at unge kristne vil
prioritere at flytte til og
engagere sig i byen og
det kristne arbejde
indadtil og udadtil. Den
udfordring håber vi, du
vil tage op!

Vi tilbyder
•

•
•

•

•

Studiejob i en levende menighed med ca.
50 medlemmer og flere besøgende i alle
aldre.
Opgaver efter evner, nådegaver og interesser.
Samarbejde, sparring og udvikling i fællesskab med både ulønnede og menighedens præst.
Gode muligheder for at prøve af, udvikle
og tænke nyt med kort vej fra idé til beslutning.
En lille storby med billige boliger, charme,
historie og sjæl, forskellige uddannelsesmuligheder, gode pendlermuligheder til
universitetsbyerne Aarhus og Aalborg.

Vi forventer
•

•

•
•
•

•
•

At du er bekendende kristen og kan tilslutte dig RandersKirkens lutherske
grundlag og vedtægter.
At du har evner, nådegaver og ideer inden
for fx teen- og ungdomsarbejde, musik,
mission, fællesskab, PR eller andet kirkeligt relevant og har lyst til at bruge dem
og udvikle dig på de områder.
At du vil engagere dig i LM(B)U i RandersKirken.
At du er udadvendt, samarbejdsvillig og
selvstændig.
At du er klar til at lære nyt og udvikle dig i
samarbejdet med os andre i RandersKirken.
At du deltager i RandersKirkens gudstjenester og aktiviteter.
At du bosætter dig i Randers.

Tid, løn m.m.
Arbejdet er såkaldt jobløn og ikke timelønnet.
Dvs. at de enkelte opgaver i fællesskab aftales
og fastlægges ved ansættelsens begyndelse og
undervejs ud fra et skøn af tidsforbrug ca. svarende til 20 timer om måneden. Lønnen er kr.
1000,- pr. md. Ansættelsen er for ét år med mulighed for forlængelse.

Ansøgning
Sendes til formand, Søren Ole Bjærre:
s.bjaerre@gmail.com, tlf. 29 62 81 87.
Spørgsmål til formanden eller præsten:
Peter Leif Mostrup Hansen, pleif@pleif.dk,
tlf. 61 78 15 87.
Sammen med ansøgningen vil vi bede dig henvise
til to referencepersoner, som vi kan tale med.
Ansøgningsfrist 1. december 2017. Tiltrædelse
januar 2018 eller efter aftale.
Se i øvrigt www.randerskirken.dk.
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design
Automatik- og procesuddannelsen
Byggemontagetekniker
Bygningsmaler
Chaufføruddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Detailhandelsuddannelse med specialer
Elektriker
Ernæringsassistent
EUX Velfærd
EUX-uddannelser
Eventkoordinator
Finansuddannelsen
Fitnessinstruktør
Frisør
Gastronom
Grafisk Design
Handelsuddannelser med specialer
Handelsøkonom
Industrioperatør
Kontoruddannelse
med specialer
Lager- og terminaluddannelsen
Markedsføringsøkonom
Mode & Tekstildesign
Murer
Møbel, Rum & Pro-

• Optometrist
• Overfladebehandler
• Personvogns-

mekaniker
• Produktions•
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teknolog
Psykomotorikuddannelsen
Pædagog
Pædagogisk
assistent
Serviceøkonom
Smed
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Statsautoriseret
fodterapeut
Sygeplejerske
Teknisk designer
Tjener
Tømrer
VVS-energi

I Hadsten:
• El-installatør
• VVS-installatør
• Automationsteknolog
• Energiteknolog
Og endnu flere...

