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Hillerød, april 2021 

 

Titel:   Kommunikationskonsulent  

Referer til:  Landslederen for LMBU 

Antal timer:  29,5 timer pr. uge (OBS – se mulighed for flere timer længere nede i beskrivelsen) 

 
 

Stillingens formål 
Formålet er primært at udvikle og vedligeholde LMBUs kommunikation på de sociale medier og hjemmesider. 
Sekundært skal Kommunikationskonsulenten være med til at udvikle brugen af øvrige audio/visuelle 
kommunikationsformer, og yde service til de ansatte omkring specifikke kommunikationsopgaver. 
 

Personprofil 
Uddannelse 
Det tilstræbes at du har færdiggjort en mellemlang eller lang videregående uddannelse.  
 
Erfaring 
Der bliver lagt vægt på erfaring med at anvende og kommunikere på sociale medier. 
Det er en fordel at have erfaring med frivilligt foreningsarbejde, samt ledelse og gennemførelse af projekter. 
 
Faglige kvalifikationer 
Du kan anvende IT og sociale medier til at kommunikere et budskab – over almindeligt bruger niveau 
Du kan rådgive og vejlede kolleger og frivillige om helt praktiske problemstillinger 
 
Personlige kvalifikationer 
Du er personlig kristen og har et evangelisk luthersk ståsted. 
Du er villig til at arbejde i et innovativt og fleksibelt fællesskab 
Du er en holdspiller 
 

Arbejdsopgaver 
• Løse kommunikationsopgaver i løbende dialog med landslederen og de øvrige medarbejdere 

• Udvikle LMBUs kommunikation på sociale medier 

• Vedligeholde og uploade nyt indhold på LMBUs hjemmesider 

• Deltage i arbejdet med at optage og udvikle podcast m.m. 

• Indgå i arbejdet med udvikling af optagelse af mindre filmprojekter der kan bruges på hjemmesiderne  

• Udsende nyhedsmails til frivillige medarbejdere i Kids, Between og LMU 

• Yde support til specifikke kommunikationsopgaver i de lokale afdelinger 

• Deltage ved medarbejdermøder 

• Deltage i LMBU’s landsdækkende arrangementer 
 
 

Samarbejde 
Kommunikationskonsulenten har mange samarbejdsflader med LMBUs forskellige sektorer, både de øvrige ansatte 
og de mange frivillige medarbejdere. 
Som ansat i LMBU indgår man i LMBU’s konsulentteam med landslederen som teamleder og nærmeste foresatte.  
 
Arbejdets overordnede tilrettelæggelse foretages i samarbejde med landslederen og med LMBU´s landsbestyrelse. 
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Mulighed for opnormering til fuldtid 
For den rette ansøger, er det muligt at få en fuldtidsansættelse i det de resterende opgaver vil være IT-relaterede 
opgaver for Luthersk Mission. 
 

Ansøgningsproces:  
Ansøgningen sendes til: Landsleder Ivan Jakobsen på Ivan@lmbu.dk senest d. 1. juni 2021 
 
Ansættelsessamtaler foregår i København d. 10. juni 2021 
 
 

 
 
Luthersk Missions Børn & Unge  
Industrivænget 40, DK-3400 Hillerød 
Mail: lmbu@lmbu.dk  
Web: www.lmbu.dk 
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