Missionær til bibelundervisning og diakoni i Siem Reap
i Cambodja
Stillingens formål:
Luthersk Mission (LM) søger en missionær/-familie til Siem Reap. Arbejdsopgaverne kan bestå i bibelundervisning på forskellige niveauer, diakonale eller projektmæssige opgaver eller støtte til økonomiog regnskabsfunktioner. Alt efter udrustning og kompetencer kan arbejdsopgaverne være en kombination af nogle af disse opgaver.
Stillingens formål er, at missionærtilstedeværelsen medvirker til at fremme forståelsen af evangeliet
hos kirkens lokale ledere og til, at folk i området kommer til tro og får hjælp til at leve som kristne.

Opgaver:
Arbejdet kan omfatte:
• Undervisning i bibelfag for lokale præster, evangelister eller studerende
• At være med i evangelisationsteam med dagskurser
• At holde oplæg om grundlæggende ting om den kristne tro
• Støtte og videreudvikle lokale medarbejdere
• Støttefunktioner omkring LM’s regnskab i landet eller lokalt projektregnskab
• Begrænsede opgaver i relation til projektarbejde eller diakonalt arbejde
• Deltagelse i praktiske opgaver og relevante småprojekter relateret til missionsarbejdet.

Profil:
Uddannelse og kompetencer:
• En uddannelse, der kan matche nogle af ovennævnte opgaver, evt. inden for regnskab, bibelundervisning (ikke nødvendigvis teolog), pædagogik eller kristendom
• Eventuel erfaring med bibelundervisning eller kristen formidling
• Eventuel erfaring med økonomi- eller projektarbejde
• Et ønske om at fortælle det kristne budskab til andre

Personligt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du brænder for, at andre kommer til tro på Jesus
Du er bekendende luthersk kristen og kan identificere dig med LM’s profil
Du er nysgerrig efter at lære en anden kultur at kende
Du har evner til at lære fra dig, enten det er bibelsk stof eller andre temaer
Du er villig til at lære khmer og har interkulturel forståelse og empati
Du er team-worker, gerne med mentorevner
Du er opmærksom på andres behov – og villig til at indgå i et positivt samarbejde
Du kan lide at formidle viden videre til andre
Du er fleksibel over for skiftende arbejdstider

LM tilbyder:
•

En spændende stilling med mulighed for at være med i en lokal kirkes vækst og udvikling

•
•
•
•
•
•

At du gennem undervisning er med til at præge nye cambodjanske kristne
At du er med i vigtige støttefunktioner i LM’s missionsarbejde i Cambodja
Bopæl i Siem Reap, der er en spændende turistby med international skole for evt. børn og gode
indkøbsmuligheder.
At søge efter meningsfulde arbejdsopgaver for evt. ægtefælle under hensyn til faglige kompetencer og inden for rammerne af LM’s strategi
Et fællesskab med LM-missionærer og -volontører i Cambodja – som også kan give visse arbejdsopgaver i fællesskabet
Fri bolig samt løn og ansættelsesvilkår efter LM’s gældende retningslinjer.

Praktiske forhold:
Forud for udsendelse indgår 10 ugers forberedelseskursus på All Nation Christian College i England.
I Cambodja bruges ca. et år på kultur- og sprogstudier i khmer.
Under ansættelsen refererer du til LM’s teamleder i Cambodja, pt. dog til missionskonsulenten i Danmark.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte missionskonsulent Bent Olsen på tlf. 41578237 eller
til at skrive til internationalejobs@dlm.dk.
Ansøgning til stillingen sendes til samme email-adresse.

