
 

Landerepræsent ant  i Tanzania 
 
Stillingens formål og ramme: 

Landerepræsentanten fungerer som LM’s primære kontakt til myndigheder og lokale 
samarbejdspartnere i Tanzania samt til LM’s sekretariat i Danmark. En anden væsentlig 
opgave er at skabe trivsel og gode rammer for LM’s udsendte missionærer og volontører, 
samt lokalt ansatte medarbejdere og herunder sikre, at de praktiske og administrative 
forhold er optimale. Det ønskes yderligere at prioritere evangeliserende eller diakonale 
opgaver i stillingen. 
 
 
Opgaver: 

Arbejdet omfatter: 
• Funktion som LM’s repræsentant i forhold til lokale myndigheder og 

samarbejdspartnere. 
• Personaleledelse af udsendte LM-missionærer og -volontører samt lokalt 

ansatte medarbejdere i Tanzania.  
• Ansvar for, at nye medarbejdere og kolleger introduceres til arbejdsopgaver 

og livet som udsendt i Tanzania samt sikre afvikling af opgaver ved 
udsendtes hjemrejse efter afsluttet tjeneste. 

• Sikring af hjælp ifm. ulykker og sygdom. 
• Ledelse af arbejdet på LM’s administrationskontor. En administrativ 

medarbejder på kontoret og to lokalt ansatte managers tager sig af 
væsentlige dele af den daglige ledelse og administration. 
o Økonomistyring.  

 Følge op på budgetmæssige rammer og strategiske mål opstillet af 
LM’s ledelse. 

 Sikre kvartalsmæssig afrapportering af regnskab til LM’s 
sekretariat og relevante samarbejdspartnere. 

 Sikre lovpligtig revision af regnskab. 
o Ansvar for kontakt til lokale og statslige myndigheder vedr: 

 Arbejds- og opholdstilladelser for missionærer og volontører. 
 Indrapportering af lovpligtige forhold for missionærer og lokalt 

ansatte. 
 Sikre driften af LM’s registrering som missionsorganisation i 

Tanzania. 
• Mulighed for at supplere stillingen med forskellige missionæropgaver inden 

for evangeliserende eller diakonale projekter, efter hvad der måtte være 
relevant og mulighed for. 

 
 
 



Profil:  

Vi ønsker, at du: 
• Brænder for, at andre skal høre om Jesus og derigennem komme til tro og 

frelse. 
• Er bekendende luthersk kristen og kan identificere dig med LM’s profil. 
• Har interkulturel forståelse og empati. 
• Har erfaring med ledelse og kan motivere og lede LM’s lokalt ansatte i 

Tanzania. 
• Er omstillingsparat og løsningsorienteret.  
• Taler som minimum basis-engelsk og er villig til at lære swahili. 
• Aktivt er opmærksom på andres mål, følelser, behov og idéer og vil støtte 

dem. 
 
 
LM tilbyder: 

• En spændende stilling med stort ansvar og selvstændighed. 
• At gøre en indsats for at finde relevante opgaver for evt. ægtefælle.  
• Fri bolig samt løn og ansættelsesvilkår efter LM’s gældende retningslinjer. 

 
 
Praktiske forhold: 

Stillingen ønskes besat i foråret 2023, så der er mulighed for overlap med nuværende 
landerepræsentant og teamleder. Forud for udsendelsen vil der være en kortere 
forberedelse. De første måneder af opholdet i Tanzania vil gå med sprogskoleophold. 
Afhængig af dine kompetencer og LM’s ønsker kan arbejdsopgaverne blive justeret i mindre 
grad inden tiltrædelse. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte missionskonsulent Ole Malmgaard på 
om@dlm.dk / tlf. 40803823 eller skrive til internationalejobs@dlm.dk . 
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