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Profil 
ELM Sekretariatet 

Tværstræde 6 
3700 Rønne 
Tlf: 5695 9680 
Email: elm@elm.dk 
 
 

Stillings- og personprofil for stillingen som 
 
Stillingsbetegnelse: Missionær i Peru 
Kvote/timer:  100% 
Placering:   Piura i Peru 
Varighed:   Fire år med mulighed for forlængelse efter hjemmeophold 
Nærmeste foresatte: ELM’s missionssekretær 
 
 

Stillingens formål 
Formålet med stillingen er at hjælpe den eksisterende menighed i Piura i Peru med at udvikle sig åndeligt, 
menighedsmæssigt og ledelsesmæssigt til at kunne blive en selvstændig stærk evangelisk luthersk 
menighed. Desuden at sikre, i forhold til baglandet, en åben og ærlig information omkring forholdene i 
Piura, således at ELM’s medlemmer føler en tæt tilknytning til projektet.  
 
 

Personprofil 
Uddannelse 
Du kan have en et ret bredt spektrum af uddannelser, herunder lærer, socialrådgiver, pædagog, 3K, 
sygeplejeske, teolog med mere.  
 

Faglige kvalifikationer 
Du har erfaring med kirkeligt arbejde, fx bestyrelsesarbejde og arbejde med frivilige. Du kan formidle et 
budskab både skriftligt og mundtligt, og kan du regnskab på bogføringsniveau vil det være fint.  
 

Personegenskaber 
Du er personlig kristen, og forankret i den lutherske tro. Desuden ser vi i forhold til arbejdet, at du som 
person er god til at organisere dit arbejde på egen hånd. Er god til at netværke og omgås andre personer på 
en åben, let og fleksibel måde. Du er ikke bange for at udvikle dig selv, og søge og bruge nye ideer i dit 
arbejde. Du evner at lede og styre en gruppe og være med til at coache den i en udviklingsproces. 
  

Arbejdsopgaver og ansvar 
Din primære opgave er at skabe kontakt til mennesker i byen, ved at være aktivt opsøgende overfor dem. 
Dette sker i personlig kontakt og gennem konkrete aktiviteter i tilknytning til den evangelisk lutherske kirke 
i Piura. Desuden indgår du som en del af menigheden og bidrager til dens liv ud fra dine evner og 
nådegaver. Dertil kan komme ledelse og coaching af lokale medarbejdere og evt. volontører. Formidling af 
information fra arbejdet til baglandet i Danmark er også en fast del af arbejdet. Det første halvår (ca.) af 
udsendelsen vil bestå af sprog- og kulturundervisning i Peru. 
 

Samarbejde 
Du samarbejder i Peru med danske og svenske missionærer og med ledere og frivillige fra menigheden i 
Piura, samt den Lutherske kirke i Chiclayos ledelse. I Danmark arbejder du sammen med primært 
missionssekretæren og  landssekretæren omkring fx informationsarbejdet. 
Som missionær for ELM er du ansat af ELM Danmark, men stillet til rådighed for ELM-Sveriges arbejde i 
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Peru. I selve arbejdet relaterer du både til den lokale kirkes ledelse og missionsledelsen (ELM DK og ELM 
Sverige) efter nærmere skriftlig aftale mellem parterne. ELM Danmark har det endelige personaleansvar. 
 
 

Diverse 
Forventet udrejse afhængig af forberedelse i løbet af 2017. 
Ansøgning og CV sendes på mail til: helene@elm.dk; cc til elm@elm.dk 
Ansøgningsfrist 1. Februar. 
Evt. ægtefælle tilbydes ansættelse efter nærmere aftale.  
 
Henvendelser angående stillingen til: 
Missionssekretær Helene Kofoed-Jespersen,  helene@elm.dk telefon 2195 2403  eller 
Landssekretær Peder Østergård Jensen, mail: peder@elm.dk  telefon 4157 4995  
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