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MISSIONÆR TIL FAMILIEARBEJDE I PERU 
 
 

FORMÅL: 
 
Luthersk Mission (LM) søger missionær til familiearbejde i Peru. Formålet med arbejdet er at 
være med til at opbygge den lutherske kirke i Peru (IEL-P) og undervise menigheder og kirkelige 
ledere i temaer såsom familieliv, forældreskab, ægteskab, seksualitet og kommunikation. 
 

OPGAVER: 
 
Arbejdsopgaverne vil blive tilpasset personlige evner, uddannelse og erfaring. Opgaverne kan 
for eksempel være: 
 

• Rådgiver og sparringspartner i forhold til kirkens familieprojekt 
• Familie- og ægteskabsvejledning i menigheder, deriblandt undervisning og udrustning 

af ledere i kirkerne 
• Understøttelse af ungdomsarbejdet på nationalt plan gennem undervisning i relevante 

temaer og problematikker  
• Deltagelse i mindre diakonale projekter 

 

PROFIL:  
 
Uddannelse og kompetencer:  
 

• Har uddannelse inden for psykologi, terapi, pædagogik og/eller sjælesorg. Evt. med 
supplerende kurser. 

 
Praktiske kompetencer:  
 

• Har erfaring med familiearbejde i erhvervsmæssig sammenhæng og/eller erfaring med 
lignende opgaver i menigheds- eller foreningssammenhæng. 

• Har erfaring med at undervise og formidle med kreative og engagerende virkemidler 
• Har erfaring med sjælesorgssamtaler  
• Har interkulturel forståelse og empati 
• Er villig til at undervise på spansk (du vil få de nødvendige sprogkurser) 
• Er visionær og kan arbejde med på fremtidige tiltag i kirkens familieprojekt 

 
 
 
 
 



 

Personligt:  
 

• Er bekendende kristen og kan identificere dig med LM’s profil  
• Er god til at danne tillidsfulde relationer 
• Vil møde mennesker i deres specifikke livssituationer og behov og vil støtte og udruste 

dem  
 

LM TILBYDER: 
 

• Spændende opgaver i et fascinerende land med en kirke, der har et stort ønske om 
sparring og udrustning til kristent liv og virke 

• At gøre en indsats for at finde relevante arbejdsopgaver for evt. ægtefælle 
• Fri bolig samt løn- og ansættelsesvilkår efter LM’s gældende retningslinjer. 

 

PRAKTISKE FORHOLD:  
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt – vi forestiller os i løbet af sommeren 2023. Forberedelse 
inden afrejse aftales efter konkret vurdering. De første måneder af opholdet i Peru vil gå med 
sprogskoleophold. Udsendelsen sker i samarbejde med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 
Under udsendelsen refererer du til NLM’s og LM’s fælles landerepræsentant i Peru. 
 
Har du spørgsmål, eller ønsker du at ansøge, er du velkommen til at kontakte missionskonsulent 
Rebekka Zoll Landkildehus på tlf. 30275136 eller skrive til internationalejobs@dlm.dk  
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