
 

        

søger Børnekonsulent 
Har du lyst til at udvikle børneområdet i BBU, så har 
vi den helt rette stilling til dig. 
BBU er i rivende udvikling og søger derfor en medarbej-
der til børneområdet, som kan være med til at udvikle 
nye og eksisterende tiltag. Vi tror at grundstenen til tro 
lægges i børneårene og derfor vil vi gerne udvide vores 
medarbejdergruppe med en børnekonsulent, som sætter 
fokus på dette vigtige område. 
 
Vi søger en medarbejder, der: 
• Trives med ansvar 
• Er god til at skabe overblik i et job med mange forskel-

ligartede arbejdsopgaver 
• Vil indgå aktivt i et team af frivillige og ansatte   
• Kan strukturere frivillige ressourcer   
• Kan fungere med en ledelse bestående af frivillige  
• Er god til at kommunikere 
• Har kendskab til frikirker nationalt og internationalt 
• Kan motivere folk omkring sig 
• Kan arbejde systematisk 
 
Vi forventer, at du har lyst og interesse for: 
• At børne- og familie arbejde vokser i de lokale kirker 
• Udvikling af nationale børnelejre 
• Udvikling af og sparring med børneledere både lokalt 

og nationalt 
• Udvikling af nye børnekoncepter og videreudvikling af 

eksisterende tiltag 
 

Vi tilbyder: 
• Indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid 
• Blive del af teams, der arbejder med træning af ledere 

til børne- og ungdomsarbejde 
• Sparring med kollegaer, ledelse og udvalg 
• Mulighed for faglig og personlig udvikling 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
• Timelønsansat på 10 timer ugentligt 
• Timelønnen er kr. 150,00 
• Refusion af kørsel sker efter statens laveste takst 
• Udgifter til fortæring og overnatning dækkes efter orga-

nisationens interne regler 
• Ansættelsesstart: 1. oktober 2017 
 
Hvad er BBU? 
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund er en frikirkelig 
børne- og ungdomsorganisation med tilknytning til Bap-
tistkirken i Danmark. BBU’s formål er at samle, styrke og 
udvikle det børne-, ungdoms- og musikarbejde, der ud-
går fra danske baptistmenigheder. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henven-
delse til formand Rasmus Højmark tlf. 53 58 55 98 Yder-
ligere oplysninger om organisationen kan ses på 
www.bbunews.dk 
 
Ansøgningen sendes elektronisk til rasmushoj-
mark@gmail.com inden  31. juli 2017 
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