
 

ELM söker vikarierande missionssekreterare 
Välkommen att söka en omväxlande och ansvarsfull position i Evangelisk Luthersk Mission, och 
arbeta med oss för att Guds evangelium ska nå ut till alla folk! 

Om tjänsten 
Som missionssekreterare får du vara en del i Guds stora uppdrag att göra människor till Jesu 
lärjungar. En viktig del av dina arbetsuppgifter kommer att involvera strategi och planering för 
ELMs utlandsverksamhet samt informationsarbete för att fronta och skapa delaktighet i densamma. 
Du kommer att vara adjungerad, efter behov, till ELMs nämnder för utlands- och sverigemission 
samt ha kontakt med utlandspersonalen för att på olika sätt lyfta fram missionsuppdraget.  

Utöver dessa uppgifter kommer du vara en del av arbetslaget och delaktig i gemensam planering 
och genomförande av diverse konferenser och andra uppgifter. Tjänsten är flexibel och kan 
anpassas efter just dina gåvor och förutsättningar. 

Tjänsten innefattar kvälls- och helgarbete. 

Om dig som söker 
Vi söker dig som längtar efter att se fler människor komma till tro på Jesus och som vill arbeta för 
att engagera människor i missionsuppdraget. Vi ser gärna att du har erfarenhet av 
missionsverksamhet, men det är inte nödvändigt. 

Du kan ta egna initiativ, arbeta självständigt och självständigt identifiera problem och 
lösningsförslag. 

Du är personligt kristen, delar vår vision om att sprida evangelium till alla folk, och delar våra 
värderingar som en evangelisk-luthersk missionsorganisation. Vi ser gärna att du har ditt andliga 
hem i ELM. 

Om ELM 
ELM är en lågkyrklig missionsorganisation med rötter i 1800-talets väckelser. Idag finns vi 
huvudsakligen i södra Sverige och i Västerbotten men med ett antal gudstjänstgemenskaper i 
Mittsverige, däribland Stockholm.  

Vi är omkring 2 500 medlemmar med ca 35 gudstjänstfirande gemenskaper anslutna till oss, och vi 
bedriver arbete för Guds rike i Östafrika, Peru, Främre Asien och i Sverige.  

Tjänstens utformning 
Anställningsform: Visstidsanställning för vikariat pga. tjänstledighet 
Tjänstegrad:  25-50 % efter överenskommelse 
Startdatum:  2021-01-01 eller efter överenskommelse
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