
Flere børn skal høre om Gud, og det ønsker DFS nu at 
inspirere til gennem levendegørelse af vores materialer
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har skudt et projekt i gang om levendegørelse af vores efterspurgte mate-
rialer. For at virkeliggøre det, har DFS brug for dig, der også brænder for at børn skal høre om Gud, og har kompe-
tencer til at styre et projekt.

Vi vil gerne gøre det let at være frivillig i DFS, og ønsker gennem vores spændende og pædagogisk opbyggede 
materialer, at inspirere frivillige til at fortælle børn om Gud. Materialet anvendes af mange klubber og kirker til 
oplæring af børn i den kristne tro, og det skal nu også ske gennem videoer, der skal levendegøre vores skriftlige 
materialer, så det derigennem bliver endnu lettere at være frivillig.

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

Projektets resultat er primært videoer med inspiration til formidling og sekundært videoer direkte målrettet børn 
og juniorer på DFS’ YouTube kanal.

Hvad kommer du til at lave?
• Du leder projektet med opgavemæssig reference til styregruppen samt landslederen i DFS.
• Du udarbejder en detaljeret tids- og aktivitetsplan og sikrer, at planen overholdes.
• Du udarbejder budget og sikrer, at dette holdes.
• Du har kontakt til og aftaler med tekniker, finder egnede lokationer, medvirkende og rekvisitter.
• Du medvirker til udarbejdelse af PR og kommunikationsplan for projektet samt udvikling af modtagerorienteret 

kommunikationskoncept.
• Du medvirker til udarbejdelse af indsamlingsplan til projektets fortsatte drift.
• Du medvirker til analyse af målgruppens situation og forståelsesramme
• Du afsøger relevante temaer til videoerne.
• Du koordinerer nedsatte arbejdsgrupper.

Hvad forventer vi af dig?
• Du har erfaring med styring af større eller mindre projekter og interesse for videoproduktion. Du skal ikke nød-

vendigvis selv kunne producere video, men erfaring vil være et plus.
• Du er god til at lede dig selv, arbejder struktureret og målrettet.
• Du sikrer og fastholder fremdrift i projektet og kan sætte hælene i, så projektets planer og frister overholdes.
• Du er kreativ og god til at se muligheder.
• Du er god til at motivere mennesker omkring dig.
• Du bærer med på DFS formål og vision og er personlig kristen på evangelisk-luthersk grund.

Ansættelsen er pr. 1. august 2018.
Der er tale om en toårig stilling med mulighed for forlængelse efter projektets afslutning.

Sådan ansøger du
Hvis du vil høre mere om stillingen og projektet, så kontakt landsleder i DFS Steen Møller 
Laursen på 3072 3843 eller steen@soendagsskoler.dk til hvem ansøgninger sendes senest 
30. maj 2018. Vi modtager gerne videoansøgning sammen med dit CV.
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