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Titel  Landsleder 

Refererer til  LMBU’s landsbestyrelse 

LMBU som forening 
Luthersk Missions Børn og Unge, LMBU, er en selvstændig demokratisk og folkeoplysende forening, 

der har til formål, på den evangelisk-lutherske bekendelse, at formidle og forkynde det kristne 

evangelium til børn og unge i Danmark og er som sådan en del af Luthersk Missions arbejde. 

 

LMBU har klubber og lokalforeninger i hele landet. Både på landsplan, regionalt og lokalt er arbejdet 

organiseret i tre arbejdsgrene, der retter sig mod hver sin aldersgruppe: Kids er for børn, Between er for 

juniorer og teenagere, og LMU er for unge. Foruden de lokale klubber er LMBU engageret i lejrarbejde, 

bibelcampings, evangeliserende events, lederudrustning og en lang række andre aktiviteter, der skaber 

mission og understøtter arbejdet lokalt.      

 

LMBU er en fusion mellem LM Kids og LMU fra 2013 og således en relativt ung organisation under 

løbende udvikling. LMBU har siden 2019 arbejdet med at udvikle en tydeligere mission og strategi for 

vores arbejde, hvor vi ønsker at sætte klart fokus på menighedernes og hjemmenes betydning for at 

give troen til børn og unge. Samtidig vil vi udruste den opvoksende generation til at være kristen i det 

21. århundrede. Denne visionsproces har medført en række tiltag, hvor vi bl.a. har igangsat 

udarbejdelsen af et nyt og omfattende undervisningsmateriale til børne- og juniorklubber. Over de 

næste par år vil vi prioritere formidlingen af visionen og lande en samlet strategi for LMBU’s videre 

arbejde.  

 

LMBU har ca. 10 konsulenter, der arbejder i hele landet og med meget varierede opgaver, 

ansættelsesgrader og anciennitet. 

 

LMBU’s årlige budget er på cirka fem mio. kr. 

Stillingens formål 
• at lede LMBU som organisation. Sikre at LMBU fortsat arbejder på sit formål: at forkynde det 

kristne evangelium til børn og unge i Danmark. Italesætte LMBU’s vision i LM’s ledelse samt lokale 

arbejde og gå i spidsen for en opprioritering af børne- og ungdomsarbejdet i LM. 

• at være leder for LMBU’s ansatte med ansvar for disses arbejdsopgaver og trivsel – både som 

enkeltpersoner og som team. 

• at drive LMBU som forening administrativt og lede samarbejdet med LMBU’s forskellige 

samarbejdspartnere. 
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Personprofil 
Faglige kvalifikationer 

Der stilles ikke krav om specielle faglige kvalifikationer, men bestyrelsen er meget åben for at bruge 

de kvalifikationer, du har, så længe de kan bruges til at opfylde mission og strategi.  

 

Uddannelsesmæssige kvalifikationer 

En uddannelse på mindst bachelorniveau vil være at foretrække, gerne suppleret med kurser, der har 

et åndeligt, ledelsesmæssigt, administrativt eller lignende fokus.  

 

Personlige kvalifikationer 

● Du skal brænde for LMBU’s vision og arbejde. 

● Du skal have ledelseserfaring, professionelt eller frivilligt, med stærke relationelle kompetencer 

og lederegenskaber, der kan omsættes til god personale- og administrativ ledelse.  

● Du skal evne at lære nyt og kunne se nye muligheder, både i indhold og proces 

● Du skal være en strategisk tænkende leder, der evner at omsætte en vision til konkrete indsatser, 

og som kan støtte og sparre med ansatte og frivillige i projektledelsen af vores mange aktiviteter 

● Du skal have en robust personlighed, der kan håndtere konfliktsituationer og en travl hverdag med 

mange varierede opgaver 

● Du skal være forankret i LM's kerneværdier og gerne aktiv i en LM-menighed 

● Du skal besidde en høj grad af empati 

Arbejdsopgaver 
Udad 

● Landslederen skal aktivt og kommunikativt være et forbillede og en bannerfører for foreningens 

værdier og vision  

 

Opad 

● Landslederen er bindeled mellem LMBU’s landsbestyrelse (LB) og de ansatte og skal klæde LB på i 

forhold til medarbejdernes opgaver og udfordringer mv. 

● Landslederen udarbejder dagsorden til LB’s møder i dialog med formanden og skriver referatet ved 

møderne  

 

Indad 

● Landslederen skal, i samarbejde med medarbejderne, udmønte de visioner og opgaver som LB 

udstikker 
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● Landslederen skal med sin person, og trods geografisk afstand, sikre en nærværende og tydelig 

ledelse, bl.a. ved støtte og sparring i de mange forskellige opgavetyper, medarbejderne har 

● Landslederen skal kontinuerligt sikre, at alle ansatte har en tydelig arbejdsbeskrivelse og plan for 

deres faglige og personlige udvikling og trivsel i stillingen. 

● Landslederen skal evne at håndtere konflikter eller vanskelige personsager 

● Landslederen skal sikre, at visionsprocessen sammenfattes og forankres i LMBU’s DNA, ved at de 

ansatte involveres  

● Landslederen skal evne at udvikle de evt. organisatoriske forandringer, der er nødvendige for at 

realisere LMBU’s mission og strategi.  

● Landslederen har ansvar for administrationen af LMBU og for foreningens økonomi i samarbejde 

med deltidsansat landskasserer. Opgaven omfatter budgetlægning, regnskab, medlemsregistrering 

og kontrol af denne registrering. Udarbejdelse af ansøgninger om forenings- og medlemsstøtte til 

DUF.  

Samarbejde 
● Landslederen har et løbende samspil og sparring med LM’s vicegeneralsekretær om arbejdet 

● Landslederen repræsenterer LMBU i en lang række andre kirkelige organisationer gennem en 

række forskellige netværk i Danmark og i Norden.  

● Landslederen repræsenterer LMBU i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, der, ud over at administrere 

tipsmidlerne, er en vigtig organisation for at sikre gode rammevilkår for det kristne børne- og 

ungdomsarbejde i Danmark. 

 

 

Stillingen som landsleder vil i høj grad blive endelig udformet på baggrund af kandidatens 

kompetencer og personlighed. LMBU vil i forbindelse med ansættelse tilbyde mentorforløb og 

lederuddannelse efter behov.  

 

Ansættelsesforhold  
Arbejdssted er efter aftale. Dog skal der beregnes nogen rejseaktivitet, og vedkommende skal, såfremt 

man bor i Jylland eller på Fyn, være rede til et antal aftalte arbejdsdage på LM’s landskontor i Hillerød 

hver måned. 

 

Løn efter aftale med udgangspunkt i LM’s lønsystem. 
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Ansættelsesproces 
Ansøgningsfrist er fredag den 5. februar 2021 kl. 12. 

 

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 8. februar og mandag den 22. februar.  

 

Der vil i forbindelse med 2. samtale blive brugt personprofil og cases.  

Spørgsmål og ansøgning 
Ved spørgsmål kontakt LMBU’s landsformand Magnus Haahr Nielsen, tlf. 28713580 eller LM’s HR-

konsulent Gert Svendsen 20581777 

 

Ansøgning sendes til landsformanden på mail magnus.haahr.nielsen@gmail.com 

 

mailto:magnus.haahr.nielsen@gmail.com
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