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REDAKTØR/KOMMUNIKATIONSLEDER  
TIL LUTHERSK MISSION 
 
 

FORMÅL: 
 
Vil du stå i spidsen for arbejdet med at formidle de vigtige historier om LM’s arbejde og værdier? 
Kan du producere journalistisk indhold og bevare roen og overblikket i en hverdag med mange 
deadlines? 
Vil du være en visionær leder for et lille, effektivt kommunikationsteam? 
Kan du identificere dig med LM’s værdier? 
Så er det dig, vi søger! 
 
 
 

OPGAVER: 
 

• Ankermand og ansvarlig for den journalistiske proces i teamet med strategi, 
planlægning, sparring, eksekvering og vurdering. 

• Deltagelse i udførelsen af de daglige kommunikationsopgaver med magasinet Tro & 
Mission, hjemmeside og de sociale medier med mere. 

• Kontakt til tekniske samarbejdspartnere og andre interessenter. 
• Sparring og rådgivning af især LM’s ledelse om kommunikation 
• Deltagelse i diverse LM-udvalg og fora og eventuelt også medvirke med forkyndende 

virksomhed 
• Fag- og personaleleder for Kommunikationsteamet. 

 
 

 

PROFIL OG ARBEJDSVILKÅR:  
 

• Kunne vurdere teologisk og menneskeligt på baggrund af LM’s kerneværdier. 
• Have syn for LM-kulturen og forskelligheder i LM. 
• Meget gerne være aktiv i LM’s lokale arbejde. 
• Både være involverende og kunne skære igennem, når det er nødvendigt. 
• Bevare overblikket og styrke teamsamarbejdet i det daglige. 
• Kunne leve med fleksible arbejdstider inkl. weekendarbejde i begrænset omfang. 
• Kunne agere med hyppige deadlines og have flere bolde i luften på samme tid. 

 
 

 



 

LM TILBYDER:  

• En spændende stilling med stort ansvar og selvstændighed. 
• Mulighed for at udvikle sig fagligt og som leder. 
• Løn og ansættelsesvilkår efter LM’s gældende retningslinjer.   

 
 

PRAKTISKE FORHOLD: 
 

• Stillingen er på fuld tid og ønskes besat snarest muligt. 
• Arbejdsstedet er LM’s sekretariat i Hillerød. 
• Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicegeneralsekretær Birger Reuss 

Schmidt, tlf. 22 47 40 27 eller mail brs@dlm.dk. 
• Ansøgning sendes til brs@dlm.dk senest den 5. december. 
• Vi opfordrer også personer, der ikke umiddelbart kan løse alle de opgaver, der ligger i 

stillingen, men gerne vil udvikle sig, til at sende en ansøgning. 
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