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Vi søger to nye og friske LMU-konsulenter til at støtte og hjælpe i LMU-arbejdet i 
Danmark. Vi har forventning om, at én bliver bosat i Vestjylland og én i på Sjælland. 
 
Primære arbejdsopgaver:  

• Udøve konsulentfunktioner ved at støtte, inspirere og opmuntre LMU’ere i  

Danmark, med primært ansvar for områderne Vest/Østjylland og Sjælland og 

Lolland-Falster.  

o Tilbyde medvandreordninger til de unge 

o Tilbyde vejlednings- og sjælesorgssamtaler 

o Jævnlige besøg i LMU-kredsene både som forkynder og som  

      opsøgende konsulent. 

o Støtte og hjælpe de lokale formænd og bestyrelser, herunder at  

      holde løbende samtaler med dem.  

• Kommunikere kontinuerligt med de unge på SoMe – herigennem at være  

     en kilde til inspiration. 

• Forkynde og undervise i aktuelle temaer og problemstillinger ved LMU 

           møder, på lejre, bibelcamping o.l. 

• Medvirke ved planlægningen af f.eks. den årlige Ung Uge eller nytårslejr e.l. 

• Planlægge og lede forskellige større eller mindre projekter i det fælles  

           LMBU-arbejde på landsplan – f.eks. kurser og konferencer 

• Deltage i LMBU’s landsdækkende arrangementer 

• At medvirke til at informere om LMBU-organisationen, samt vejlede i  

           optegnelsen af medlemmer og oprettelsen af LMBU lokalforeninger 

• For den person der ansættes i Øst-Danmark indgår der en opgave som 

indsamlingskoordinator i forhold til LMBUs indsamlinger. Denne opgave vil udgøre 

ca. 1/3 del af arbejdsopgaven. 

Sekundære opgaver:  

• At deltage i udvalgsarbejder på tværs af de forskellige sektorer i LM 

• Deltage i relevante økumeniske eller tvær-organisatoriske samarbejder  

           og konferencer. 

Personprofil:  

Vi ønsker en person der kan gå ind i ovennævnte arbejdsopgaver og tilføre  

LMU-arbejdet gejst og energi. At brænde for samværet med de unge er  

vigtigere end en specifik uddannelsesbaggrund. Både kvinder og mænd kan  

komme i betragtning. Ansættelsesprocenten kan variere i forhold ansøgerens 

behov. 

Det er LMBUs praksis, at ansættelsen sker for en begrænset periode på 3-4 år. Når 

perioden nærmer sig sit udløb kan det vurderes om der eventuelt skal aftales en 

forlængelse. 
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Det er forventeligt, at LMU-konsulenterne får en del skæve arbejdstider og 

weekendarbejde. Dette justeres i forhold til en meget fleksibel og selvstændig 

arbejdsplanlægning, så det samlede arbejde ikke overgår ansættelsesprocenten. 

LMU-Konsulenterne indgår som en del af LMBUs samlede medarbejderstab der, i 

øjeblikket, tæller 9 personer. På faste ugentlige  personalemøder o.l. er der løbende 

kontakt med de øvrige kolleger. 

 

Har du fået lyst til at søge på en af disse stillinger, så send din ansøgning til: 

Landsleder Ivan Jakobsen på ivan@lmu.dk senest d. 7. december 2022.  Har du brug for 

at vide mere om stillingen inden du søger, så kontakt Ivan på telefon 6062 9311.  
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