Brik IV – en løs fugl i hånden
Landsprædikant – 20-30%

(lønnet af LM landsforeningen

kombineret med ansættelse i LM Bornholm)
Vores nuværende forkynder rejser har forkyndelse på landsplan som en del af sin
ansættelse. For den rette person kan det måske være en mulighed. Det skal i så fald
aftales med LMs landsstyrelse.

Personprofil
Grundvilkår som man skal kunne trives med:
•
•
•
•

arbejde meget selvstændigt (læs: ensom) uden at gå i stå
selvledelse ud fra beskrevne mål og værdier
rejseaktivitet i hele landet
hjemmearbejdsplads

Kvalifikationer
•
•
•

mand med dokumenteret erfaring som forkynder/underviser
tydelig nådegave som formidler af Guds ord
relevant uddannelse

___________
Jobbeskrivelse for
Formål med stillingen
•

at troen næres sundt og godthvor den er, og kaldes frem hvor den ikke er

Nøgleord
•

elske Bibelen, Jesus og tilhørerne

Opgaver
•

sammenhængende forkyndelse og bibelundervisning ved møderækker, lejren,
bibelcamping, bibelweekends o.lign.

Fora i øvrigt
•

Deltage, hvor det er muligt, i medarbejder- og teamsamlinger for LMs ansatte i DK,
landsmøder, landslederkurser mv.

Nærmeste foresatte
•

teamleder/vicegeneralsekretær (?)

Omfang/økonomi
•
•
•

20-30% svarende til 32-48 mødedage iht. LMs personalehåndbog/-politik
jobløn iht. LMs lønpolitik.
Hjemmekontor

Vilkår i øvrigt
•
•
•
•

Bibelstudie og læsning af relevant opbyggelig kristen litteratur skal have prioritet
Selvledende i hverdagen, dvs. tilrettelægger selv sin kalender i det daglige ud fra de
prioriteringer som AS udstikker
Der må regnes med megen rejseaktivitet og deraf skiftende arbejdstider og steder.
Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer iht. LMs lønpolitik

Ansøgningsfrist er fredag d. 31. juli 2020.
Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside: https://lm-bornholm.dk/, eller kontakte
vores nuværende afdelingssekretær Hakon Christensen for at høre nærmere om
jobindholdet og mulige kombinationer – hc@dlm.dk – T 4050 9175 (ferie i uge 29-30).
Ansøgningen sendes til LM Bornholms afdelingsformand Jørn Bech formand@lmbornholm.dk – T 4045 7160)

