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Profil 
TORVET | Katrinebjergvej 75 | 8200 Aarhus N 

7356 1260 | info@promissio.dk | promissio.dk  

 
 

Stillings- og personprofil for stillingen som Netværkskoordinator 
 
Stillingsbetegnelse: Netværkskoordinator 
Kvote/timer:  100% 
Placering:   Sekretariatet i Aarhus, TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N 
Varighed:   4 år (i første omgang) 
Nærmeste foresatte: Generalsekretæren 
 
Stillingens formål 
Formålet med stillingen er…  

at Promissio møder mennesker og fællesskaber, så mennesker får hjerte for og tager del i 
international mission – både som missionærer, forbedere, givere eller andre tjenester i international 
mission. Stillingen skal være med til at styrke Promissios bagland og skabe åbninger, for at nye kan 
møde og opleve arbejdet. 

 
Personprofil 
Du bliver en del af et hold, som skal være med til at organisationen trives og visioner nås, og derfor skal du 
være engageret og finde motivation af at arbejde med på Promissios Missionsstatement: ”Evangeliet over 
grænser – sammen med vore partnere”. 
 
Uddannelse 
Det forventes, at du har relevant uddannelse og/eller kurser, som gør dig i stand til ”bære med” (både at gå 
foran og deltage praktisk) på både netværksmæssige opgaver og til at varetage almindelige administrative 
kontoropgaver.  
 
Erfaring og faglige kvalifikationer 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet i en mindre organisation og en vis erfaring fra lignende 
stillinger. Det er ligeledes en fordel, at du har erfaring med at engagerer og formidle budskaber mundtligt 
til mennesker og forsamlinger. Det vil være en yderligere fordel, at du har erfaring med at formidle 
skriftlige budskaber på almindeligt voksen-niveau – måske også for teenagere og unge. 
Der er vigtigt, at du er teologisk bevidst og at du har en kærlighed til international mission. 
Desuden er det vigtigt, at du kan bruge de nutidige kommunikationsformer. 
 
Personegenskaber 
Vi har samlet en række af personegenskaber, som, vi i udgangspunktet tænker, vil være et godt afsæt for at 
kunne klare jobbet. Det er ikke et must, at du besidder alle egenskaber, men at du er åben for dem alle. 
 

 Jeg har syn for menneskets behov (det menneske som kommer i kontakt med Promissio) og 
udvikler passende løsningsforslag. 

 Jeg plejer kontakter ved at tale med dem, maile eller ringe til dem. Desuden plejer jeg 
længerevarende relationer, selvom resultaterne ikke ses med det samme. 

 Jeg tilpasser form og indhold til publikum ved præsentationer, og understøtter budskabet med 
adfærd og kropssprog. Jeg tilpasser i det hele taget mit sprog, kropssprog og mine forklaringer til 
modtageren, så budskabet bliver klart og præcist. 

 Jeg engagerer andre med en smittende entusiasme. 
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 Jeg planlægger og organiserer mit eget arbejde på en proaktiv og selvstændig måde og involverer 
andre, når det er hensigtsmæssigt. Ved en fælles opgave gør du det klart for dem, der er med i 
planlægningen, hvilke deadlines der er for opgaven. 

 Jeg er handler og påtager mig opgaver på egent initiativ. 
 Jeg evner at arbejde struktureret og med relevant prioritering under pres. 

 
Derudover kan du genkende dig selv i flere af disse udtryk: 

 Jeg bruger ikke flere ord end nødvendigt til at formidle et skriftligt budskab, og jeg tilpasser det til 
læserne. 

 Jeg kommer aktivt med nye ideer eller nye løsninger med eksisterende metoder. 
 Jeg tager på eget initiativ fat på at udnytte salgs- og servicemuligheder. 
 Jeg giver retning og rådgivning til en gruppe på en måde, der fører til optimale resultater, og 

arbejder aktivt sammen med andre på at nå fælles mål. Desuden bidrager jeg på eget initiativ til 
kollegaers og frivilliges udvikling. 

 Jeg omgås let og ubesværet med andre mennesker og er afslappet sammen med andre eller ved 
sociale lejligheder. 

 Jeg har ofte eller opnår god forståelse af andre. Jeg benytter forskellige tilgange i samtaler for at 
opnå målet. 

 Jeg er velinformeret om og tager ansvar for organisationens politikker og procedurer. 
 
Arbejdsopgaver og ansvar 

1. Sætte mission på dagsordenen ved kreativ og igangsættende formidling og undervisning, så 
Promissio kalder til tjeneste i international mission 

2. Dyrke Promissios netværksarbejde 
a. både for unge og voksne (børn i mindre omfang) 
b. herunder PromissioYouth 

3. Opsøge og være i personlig kontakt med Promissios venner og mulige nye venner 
a. herunder arbejde med at rekruttere, være i forbindelse med og motivere Promissios 

ulønnede medarbejdere (både i projektgrupper, genbrug, møde- og foredragsholdere, på 
sekretariatet og blandt de unge med flere) 

b. herunder telefonisk kontakt til nye venner/givere 
c. herunder kontakt til de firmaer, som støtter arbejdet 

4. Opsøge, være i dialog med og besøge menigheder og fællesskaber – både missionsfællesskaber, 
sendemenigheder, efterskoler, højskoler, stifts- og provstiudvalg mv. 

a. holde møder og undervise samt fortælle om Promissios arbejde 
b. arrangere fundraising-aktiviteter (fx cykel-rally, tjeneste-auktioner m.m.) til fordel for 

Promissios arbejde og helst i samarbejde med menigheder og/eller fællesskaber 
c. herunder Promissios mødesekretariat 

5. Arrangere events 
a. ansvarlig for Promissios årsmøde i samarbejde med generalsekretæren og de øvrige 

medarbejdere 
b. koordinere landsudvalgsmødet (LU) sammen med formandskabet for LU 
c. ansvarlig for nye regionale events til fordel for Promissios arbejde 
d. understøtte PromissioYouths events 

6. Arrangere mulighed for at danskere møder kirken i Afrika 
a. ansvarlig for udarbejdelsen af diverse studieture (evt. være rejseleder på ture til Liberia) 
b. ansvarlig for udsendelsen af volontører (fx CCT’ere) – herunder identificere og udvikle 

opgaver for volontører (praktikanter) 
c. på forskellig vis være ansvarlig for rekruttering, udrustning/forberedelse og debriefing af de 

personer, som møder kirken i Afrika (ikke de langtidsudsendte) 
7. Deltage i Promissios markedsføring og fundraising 

a. ansvarlig for at repræsentere Promissio ved diverse relevante arrangementer 
b. deltage i udarbejdelse af relevante kampagner, koncepter og materialer 

8. Være vært for afrikanske gæster 
a. rejse rundt med gæsterne eller sørge for deres ophold på anden vis 
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9. Almindeligt forefaldende arbejde på kontoret 
 
Samarbejde 
Du udfører dit arbejde med eget ansvarsområde i nært teamwork med generalsekretæren, medarbejderne 
i Promissio (både sekretariatet og udsendte) og fællesadministrationen på TORVET. 
Desuden vil der også være opgaver, som løses i samarbejde med Promissios ulønnede medarbejdere 
(frivillige) og i mindre omfang med andre organisationers medarbejdere. 
Pt. har vi også både en missionær og en udviklingskonsulent, som også deltager i netværksarbejdet. 
 
Diverse 
Ansættelsens begyndelse er snarest muligt. 
Henvendelser angående stillingen til generalsekretær Frede Ruby Østergård, 2972 5994, 
frede@promissio.dk. 
Ansøgningen sendes på mail til frede@promissio.dk.  
Ansøgningsfrist er 26. juni 2019 kl. 12.00. 


