
Stillingsopslag 

ELM søger sekretariatsassistent  

til 6 måneders vikariat 
Vi søger dig, som kan udfylde rollen som den, der løser en 

række administrative og praktiske opgaver på vores 

sekretariat i Rønne og samtidig er klar til at yde god service til de mennesker, som ringer/skriver til os eller 

møder personligt op.  

Arbejdstiden kan aftales til mellem 10 og 20 timer/uge og placeres som udgangspunkt på 2-3 hverdage i 

ugen efter nærmere aftale. Tiltrædelse snarest muligt. Det kan blive aktuelt, at stillingen kan forlænges.  

Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes 

• Besvare henvendelser, telefon/mail/personligt 

• Registrering eller ændring af oplysninger i vores database (oplæring tilbydes) 

• Forsendelse af ELMs blad ”Liv i Troen” og andre programmer eller materialer 

• Udarbejde kvartalsprogrammer og lign. for kredsene på Bornholm 

• Sekretariatsopgaver for styrelsen/landssekretær 

• Koordinering af praktiske opgaver på ELM-huset i Rønne, fx vedligeholdelse og rengøring mv. i dialog 
med øvrige brugere/lejere af huset og andre frivillige og ansatte medarbejdere. 

• Indrykke annoncer 

• Modtage og/eller informere om gaver til arbejdet. 
 

Derudover kan opgaver som følgende komme på tale alt efter interesser og kompetencer 

• IT-administration (Office 365, hjemmeside o.lign.) 

• Sekretær for koordineringsudvalg på Bornholm 

• Information om og opfordring til at støtte ELM’s arbejde (fundraising) 

• Udsendelse af nyhedsmails, artikler/information til bladet Liv i Troen 

• Løn og pension, bogføring/regnskabsopgaver efter nærmere aftale med økonomiansvarlig 

• Planlægning af og deltagelse i ELM-arrangementer 
 

Kvalifikationer 

Du er en tilgængelig og serviceminded person, som er god til at opbygge gode strukturer omkring dit 

arbejde. Samtidig er du åben over for det uforudsete og løsningsorienteret. Vi forventer, at du positivt 

indstillet over for ELM og vores grundværdier (se www.elm.dk/grundlag), og vil være loyal over for dem. Du 

har uddannelsesbaggrund eller erfaring inden for kontor/handel, økonomi eller lign. Du er fortrolig med brug 

af PC og diverse pc-programmer, herunder officepakken. 

Arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i dialog med nuværende ansatte med base på Bornholm: 

sekretariatsleder og familiekonsulent. Daglig leder er ELM’s landssekretær. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos: 

Sekretariatsleder: Carina Nielsen, carina@elm.dk 

landssekretær: Peder Ø. Jensen, peder@elm.dk; tlf. 41574995  

 

Ansøgningsfrist er 20. oktober, men der vil løbende blive indkaldt til samtaler med henblik på at få stillingen 

besat så snart som muligt. 

Skriftlig ansøgning sendes pr. email til: peder@elm.dk med kopi til elm@elm.dk  
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