EVANGELISK ALLIANCE SØGER
STUDENTERMEDARBE JDER
Ønsker du at være en del af et netværk af danske kirker og kristne
organisationer? Vil du være med til at gøre Evangelisk Alliances
anliggender kendt i dansk kirkeliv? Har du lyst til at inspirere andre
til at være en del af og udleve Guds globale mission?
Fra 15. september 2020 søger Evangelisk Alliance i Danmark (EA)
en studentermedarbejder.

Ansøgningsfrist 20. august 2020.
Arbejdsopgaver
Du vil være en af to studentermedarbejdere i EA, der står
for diverse administrative opgaver og kommunikationen gennem sociale medier, nyhedsbrev, hjemmeside
m.m. En række opgaver er en del af EA’s årshjul, f.eks.
den landsdækkende bedeuge i januar måned og forskellige temadage. Samtidig vil der være mulighed for at
udvikle andre aktiviteter og afprøve nye ideer.
Vi forestiller os, at du
• brænder for mission, evangelisering, bøn og kristnes
enhed
• har en nysgerrighed og en ydmyghed over for forskelle mellem kirker
• kan arbejde selvstændigt
• deler Evangelisk Alliances vision og trosgrundlag

Vi tilbyder
En tjeneste i et netværk for danske kirker og kirkelige
organisationer, hvor du samarbejder med en anden
studentermedarbejder og bestyrelsen, men ofte skal
arbejde selvstændigt. En sekretariatsplads på TORVET
i Aarhus hvor teologisk uddannelse og internationalt
missionsarbejde forenes i moderne rammer.
Stillingen består af fem timers ugentligt arbejde,
hvor det forventes, at du er fleksibel i forhold til opgaver,
der i perioder er mere tidskrævende.
Løn efter aftale.
Ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse
til studentermedarbejder Alexander Vinkel Nielsen tlf. 22
74 37 13, e-mail: alexandervnielsen@gmail.com
Ansøgningsfrist: 20. august 2020.
Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 36.

Evangelisk Alliances vision
EA er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles
identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen
tro og livspraksis kendt og gældende i Danmark.
EA har Bibelen som trosfundament, tilslutter sig
World Evangelical Alliance’ trosgrundlag og henter inspiration fra Lausannepagten.

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede
uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail
som ét samlet pdf-dokument til formand Thomas Bjerg
Mikkelsen: tbm@teologi.dk

