
Sparring med frivillige. Udvikling af formidlingsressourcer. 
Planlægning af lejre. Besøg i kirker. Lyder det spændende?
Så skal du søge stillingen som konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Her kommer du til at udruste andre, der bringer evangeliet om Jesus til børn og juniorer.

Inspiration, sparring og undervisning
Du kommer til at inspirere og give sparring til frivillige ledere som den primære gruppe. Du går gerne foran og tager initiativ, 
og står gerne foran børn og voksne og forkynder og underviser. Du kommer til at arbejde sammen med kredsbestyrelser, der 
kender området og arbejder med på lejrene i området. Du er med til at planlægge og afholde lejre og events for børn og juniorer 
i dit område – evt. som lejrchef. Og du deltager på bibelcampings med program for børn og/eller juniorer.

Kirkesamarbejde
Du kommer også til at inspirere og give sparring til præster og kirke- og kulturmedarbejdere og her ’sælge’ DFS og vores materi-
aler. Du er ikke bange for at ringe til nye kirker og lave aftaler eller tage på besøg i kirker i dit område.

Udvikling af formidlende materialer
Ideelt set bliver du en del af det team, der udvikler og udarbejder DFS’ inspirations- og vejledningsmateriale til ledere, så det er 
let for den frivillige at holde klub og forkyndelse for børn og juniorer. Derfor er du god til at formulere dig kort og klart på skrift, 
så materialet er let at tilegne sig og omsætte for den enkelte frivillige leder så det rammer den aldersgruppe materialet er be-
regnet på. Du kan skrive så det rammer målgruppen og herudover er du god til at læse korrektur og give feedback til teamet.

Det er dig, vi søger, hvis du kan se dig selv i mindst tre af følgende …
Jeg brænder for at
• børn og juniorer skal høre om kristendommen
• formulere mig i skrift og tale
• coache, inspirere og give sparring til ledere gennem kurser og personlig kontakt
• rekruttere nye frivillige og ledere, herunder fremme unges lyst til at være ledere
• præsentere og sælge DFS’ produkter af udgivelser
• hjælpe med opstart af nye klubber
• opsøge nye kunder i det kirkelige landskab
• være den gennemgående person ved arrangementer, lejre og events
• begejstre mennesker, for det er jeg god til
• holde kontakt med og give gejsten videre til DFS’ bagland.

Vi har forventninger til dig ...
Nærheden til klubber, lejre og ledere er vigtig. Derfor skal du bo eller være villig til at bosætte dig i trekantområdet. Du er som 
person åben og nysgerrig. Du er kendt med kirkeligt arbejde og brænder for at børn og juniorer skal høre om Jesus. Du er fortro-
lig med evangelisk-luthersk teologi og ved, hvor du selv står teologisk. Du er god til at se muligheder og handle på dem.
Ligeledes er du god til at samarbejde og formidle. Du har formodentlig pædagogisk, didaktisk og teologisk erfaring – måske som 
lærer eller pædagog, men det er ikke afgørende. Det er vigtigt, at du efter introduktion er selvkørende i arbejdet og besidder høj 
grad af selvledelse, så du kan motivere dig selv i hverdagen.

Til gengæld tilbyder vi ...
Du bliver en del af en herlig og dygtig medarbejderflok, knap 300 klubber og mere end 1.000 frivillige ledere. Du kommer til at 
samarbejde med dygtige og engagerede kolleger og frivillige ledere i en organisation, hvor du kan udvikle dig og få lov til at 
udføre dine idéer. En fuldt udrustet hjemmearbejdsplads bliver din faste base.
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Vil du være med?
Tag en uforpligtende snak med landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843 eller skriv til  
steen@soendagsskoler.dk til hvem ansøgning og CV sendes.

Skriv hvorfor du gerne vil være med i arbejdsfællesskabet om at give det største til de mindste – 
Jesus til Danmarks børn – og gør det gerne med en videoansøgning.

Ansættelsen er fra 1. juni 2022. Som udgangspunkt er det en fuldtidsstilling.
Løbende ansøgning indtil rette kandidat er fundet.
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mailto:steen%40soendagsskoler.dk?subject=Ans%C3%B8gning

