
 

 

 
 

Underviser til præsteseminarium i Cambodja 
 
Stillingens ramme og formål: 
Luthersk Mission (LM) søger en missionær til undervisning på Phnom Penh Bible School (PPBS), som 
er et Bible College til bl.a. uddannelse af præster og ledere til menigheder i Cambodja. 
Skolen har et fire-årigt uddannelsesforløb på bachelor-niveau. Desuden udbyder PPBS et ”Master of 
Arts Programme”.  
PPBS giver den højeste teologiske uddannelse, der kan opnås i Cambodja. 
Uddannelsesstedet har ca. 60 studerende, som typisk bruger uddannelsen til undervisnings- eller 
ledelsesopgaver i lokale kirker i landet. Der er undervisere fra flere nationaliteter. 
 
Stillingens formål er gennem bibelsk teologisk undervisning at dygtiggøre unge studerende til på et 
solidt fagligt grundlag at fungere som præster eller ledere i lokale menigheder. 
 
Opgaver: 
Arbejdet omfatter, at: 

o Undervisning i bibelfag og teologiske fagområder på bachelor-niveau 
o Være vejleder og mentor for en del af de studerende 
o Indgå i lærerkollegiet og deltage i fællessamlinger og tage ansvar for et eller flere 

arbejdsområder (ex. IT, bibliotek, outreach, andet) 
o Indgå i LM’s missionærfællesskab og være villig til at påtage sig fællesopgaver der 

 
Profil: 
Uddannelse og kompetencer: 

o Du har en teologisk kandidat-/mastereksamen, så du kan undervise på bachelor-niveau. 
o Det er ekstra attraktivt for PPBS, hvis du har en ph.d. og kan undervise på Master-niveau 
o Det er et plus, hvis du har taget kurser i ledelse, organisation, menighedsplantning osv.  
o Du må gerne have erfaring med bibelundervisning, forkyndelse eller menighedsplantning 

 
Personligt: 

o Du brænder for at uddanne præster og ledere til menighedsarbejde i Cambodja 
o Du er en bekendende, luthersk kristen og kan identificere dig med LM’s profil 
o Du kan formidle det kristne budskab til unge på engelsk og på en pædagogisk måde 
o Du kan samarbejde med mennesker, der har andre teologiske holdninger end du selv 
o Du kan se dig selv som åndelig vejleder i en tværkulturel sammenhæng 
o Du er nysgerrig efter at lære en anden kultur at kende 
o Du er villig til at lære khmer, selv om undervisningen på PPBS foregår på engelsk 
o Du har interkulturel forståelse og empati 
o Du er imødekommende, udadvendt og samarbejdsvillig 

 
LM tilbyder: 

o En spændende og meningsfuld stilling i et fascinerende land 
o Du er med til at forme kommende kristne præster og ledere i Cambodja 
o Tæt samarbejde med cambodjanske og internationale kristne 
o At gøre en indsats for at finde relevante arbejdsopgaver til evt. ægtefælle 
o Eventuelle børn kan gå på international skole 



 

 

o Fri bolig i Phnom Penh samt løn- og ansættelsesvilkår efter LM’s gældende retningslinjer 
o Der er afsat ca. et år til kultur- og sprogstudier inden undervisningsarbejdet begynder 

 
Praktiske forhold: 
Ansættelse til stillingen ønskes med udsendelse fra starten af 2022, først til sprog- og kulturstudier.  
Under LM-ansættelsen refererer du til LM’s teamleder og til Principal på PPBS om det faglige og 
arbejdsmæssige. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte missionskonsulent Bent Olsen på 
bo@dlm.dk eller skrive til internationalejobs@dlm.dk  
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