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Titel:  Projektleder for udvikling af kristent undervisningsmateriale 

Stillingsindehaver:  

Refererer til:  Landslederen for Luthersk Missions Børn og Unge 

 

Stillingens formål 

På baggrund af Luthersk Missions Børn og Unges vision er formålet med stillingen at udvikle og 

producere kristent undervisningsmateriale.  

Først udvikles materiale til børn og juniorer, senere til teenagere. Projektlederen skal desuden 

medvirke til at materialet bliver implementeret bredt inden for organisationen.  

 

Stillingens formål bliver derfor opfyldt ved at: 

• Udvikle, producere og implementere materiale til kristen undervisning og oplæring af børn, 

juniorer og teenagere 

• Være projektleder for projektets gennemførelse gennem organisering af de forskellige 

delelementer  

• Facilitere og lede arbejdet i den projektgruppe, som udvikler og producerer materialet 

• Samarbejde med styregruppen om projektets overordnede fremdrift og økonomi  

• Inddrage eksterne faglige kompetencer for dermed at kunne 

o Sikre at materialet følger LMBU’s overordnede vision for målgrupperne m.m. 

o Sikre den teologiske og pædagogiske linje gennem alt materialet 

o Sikre et moderne layout  

o Sikre at materialet bliver fremstillet i en ordentlig kvalitet både digitalt og trykt 

• Prioritere dit personlige liv med Gud i hverdagen 

 

Stillingen er en fuldtidsstilling på 100 % fra 1. august 2020 til 31. december 2023 

   

Personprofil 

Uddannelse og erfaring: 

Uddannelsesbaggrunden kan være bred, men erfaring med projektledelse og/eller udvikling af 

undervisningsmaterialer er essentielt.  

Desuden skal projektlederen kunne bære vision, baggrund og indhold ud til ledelsen i de lokale 

menigheder samt til klublederne og forældre. 
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Faglige kvalifikationer: 

• Er personlig kristen og har et evangelisk luthersk ståsted 

• Kan udarbejde kristent undervisningsmateriale, der taler ind i børn og unges virkelighed 

• Kan som projektleder sammensætte og lede en arbejdsgruppe med forskellige faglige 

kompetencer 

• Kan samarbejde med styregruppen, der består af landslederen og et landsbestyrelsesmedlem  

• Har forståelse for de muligheder og udfordringer, som forældre og menigheder har i kristen 

trosoplæring i Danmark i dag 

• Har forståelse for og indsigt i de muligheder og udfordringer, som børn og unge står overfor 

 

Personegenskaber: 

På baggrund af din indsigt i og loyalitet overfor organisationen, tager du initiativ til at udvikle, 

producere og implementere materialet såvel skriftligt som mundtligt ind i organisationen.  

Du er god til at planlægge og organisere dit arbejde, både i forhold til dig selv og som leder af en 

projektgruppe. 

Du faciliterer arbejdsgruppens opgaver, så de bedst bidrager med deres faglige kompetencer. 

Du formår på en god måde at sikre dig at processen skrider fremad, både i forhold til dig selv og i 

forhold til projektgruppen.  

Du bygger relationer med mennesker, både i forhold til udførelsen af opgaven og i forhold til 

implementeringen af indholdet.  

Dit materiale er kreativt og kvalitativt på et højt niveau.  

 

Arbejdsopgaver 

• at facilitere og lede projektet, så undervisningsmaterialet bliver udviklet og produceret 

• at sammensætte og lede en arbejdsgruppe med forskellige faglige kompetencer 

• at hente inspiration fra andre materialer, både analoge og digitale 

• at udarbejde tekstvejledninger til 3 års undervisning i kristne børne- og juniorklubber 

• at udvikle og producere materialer til både analog og digital udgivelse 

• at udarbejde et sammenhængende genkendeligt layout  

• at sørge for oprettelsen af hjemmeside hvorfra materialet kan downloades 

• at sikre tilstrækkelig kvalitet på alle parametre i materialet 

 

Arbejdsopgaverne kan enten løses af projektlederen selv eller ved at facilitere andres 

opgaveløsning. 



Projektleder til materialeudvikling  

Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU)  

Stillingsbeskrivelse og personprofil 

 
Hillerød, 2. april 2020 

Side 3 af 3 

 

Det endelige indhold i stillingen, metoder, forløb og resultat lægges fast umiddelbart efter 

ansættelsen, med udgangspunkt i den ansatte persons kompetencer og erfaring. 

 

Samarbejde 

Dine primære samarbejdspartnere bliver de øvrige ansatte konsulenter i LMBU, projektgruppens 

medlemmer, arbejdsudvalgene for Kids og Between, lokale ledere i børne-, junior- og teenklubber 

samt LMBUs landsleder. 

 

Som projektleder indgår du i LMBU’s konsulentteam med landslederen som teamleder og 

nærmeste foresatte. Du deltager som sådan i konsulentmøder.  

Arbejdets overordnede tilrettelæggelse foretages i samarbejde med landslederen og med LMBU´s 

landsbestyrelse. 
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