
GØR OS SYNLIGE!
I Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) er vi vilde med børn og Gud. Vores vision er, at flere børn skal 
høre om Gud. Det ønsker DFS at inspirere til. Og vi ønsker at være endnu mere synlige i det kirkelige landskab! 
Vi vil nemlig være den organisation, man tænker på, når man tænker ”Børn og Gud”. Til begge dele har vi mas-
ser af gode idéer, men mangler dig til at hjælpe os med at føre dem ud i livet!

Vil du være med til at føre idéerne ud i livet, og er du selv fuld af gode idéer, så er det dig, vi søger.

Du kommer til at være en del af en spændende organisation, hvor du vil opleve ...
 �   at vi er flere end 1.000 frivillige
 �   at vi er mere end 300 klubber rundt i landet
 �   at vi har er en herlig medarbejderflok
 �   at vi udgiver en masse spændende materialer
 �   at vi gerne leger.

Med reference til Landslederen bliver din opgave at koordinere vores udviklingstiltag og selv gå foran i opga-
ven. Du er god til at se og bruge åbenlyse muligheder samt samle opgaverne hos dig på tværs af organisation 
og medarbejdere. Ligeledes er du stærk i administrative opgaver.

Du kommer konkret til at arbejde med at ... 
 �   udvikle tiltag som er med til at synliggøre DFS på forskellige måder i det kirkelige landskab
 �   koordinere udvikling af digitale værktøjer samt procedurer for medlemsregistrering og kontingentbetalinger
 �   foreningsopbyggende aktiviteter
 �   deltage i forskellige udvalg og netværk som ledelsens repræsentant
 �   koordinere planlægning og afholdelse af udvalgte arrangementer.

Vi forventer at du ...
 �   er god til at følge egne opgaver til døren
 �   er god til at lede dig selv
 �   arbejder struktureret og målrettet med opgaverne
 �   er god til at netværke både internt og eksternt
 �   er kreativ og god til at se muligheder
 �   er god til at motivere mennesker omkring dig
 �   kan sætte hælene i, så projektets planer og frister overholdes
 �   bærer med på DFS’ formål og vision
 �   er personlig kristen på evangelisk-luthersk grund.

Ansættelse 1. marts 2019 og gerne før.
Der er tale om en femårig fuldtidsstilling med mulighed for forlængelse.

Hvis du vil høre mere om stillingen, så kontakt landsleder i DFS, Steen Møller Laursen, 
på 3072 3843 eller steen@soendagsskoler.dk - til hvem skriftlig ansøgning sendes 
senest 6. januar 2019. Vi modtager også gerne videoansøgning sammen med dit CV.
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