
Musikkonsulent i LM Musik 

LM Musik søger musikkonsulent til en 50% stilling. 
Som kommende musikkonsulent kan du glæde dig til at opleve og inspirere mennesker, der brænder for at 
prise Gud gennem sang og musik i menigheder, på lejre og til forskellige arrangementer.  

Dit arbejde vil bestå af en bred vifte af kreative og praktiske opgaver, som du planlægger i samarbejde med 
vores anden musikkonsulent, Laila Poulsen, som er bosat i Vestjylland, og LM Musiks bestyrelse. Vi mødes 
flere gange i løbet af året og tilrettelægger arbejdsopgaver og visioner for arbejdet i LM Musik.  

Dine opgaver kan f.eks. være:  
• Inspirere og medvirke til lovsangsmøder i lokale menigheder 
• Udvikle inspirationsmaterialer til lovsangsledere 
• Afholde workshops for lovsangsledere og musikere 
• Nodeudgivelser  
• Musikproduktion 
• PR, hjemmeside 
• Planlægge/medvirke på musiklejr, weekendkurser og lignende arrangementer 

Vi tilbyder: 
Du vil få mulighed for at etablere en hjemmearbejdsplads. Vi ønsker, at du også har mulighed for en 
arbejdsdag i Hillerød på Luthersk Missions kontor minimum hver 14. dag.  
Du har stor grad af selvstændighed ift. at tilrettelægge dine opgaver og dermed også fleksible arbejdstider.  
I musikbestyrelsen vægter vi højt at skabe gode muligheder for oplæring, kompetenceløft og sparring med 
vores anden musikkonsulent. 

Kvalifikationer og erfaring: 
Du har kendskab til Luthersk Mission og deler organisationens kerneværdier. Du ønsker at være med til at 
støtte og inspirere LM-menigheder til forkyndelse af evangeliet gennem sang og musik.  
Du har lyst til at være selvledende i det daglige arbejde. Samtidig er det vigtigt, at du har lyst til at 
samarbejde med de mange frivillige i LM. 

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være bred, men det er en fordel, hvis flere af de følgende ting 
gælder for dig: 

• Du har en god praktisk og teoretisk musikforståelse fra egen praksis og/eller uddannelse 
• Du har kompetencer inden for undervisning og formidling 
• Du har erfaring med ledelse og koordinering af frivillige 
• Du kan arbejde i layout-programmer og med hjemmesider 
• Du er bekendt med at skrive noder i et notationsprogram 
• Du har lyst til at varetage ansvaret for produktion af musik. Enten selv eller som tovholder på 

projekter 

Hvis ovennævnte stilling lyder interessant, eller har du spørgsmål til stillingen, så tøv ikke med at kontakte 
os. Stillingen kan til en vis grad formes efter evner og personlighed, så måske du er den perfekte kandidat, 
selvom du ikke kan genkende dig selv i alle punkterne.  

Det praktiske: 
Ud over musikbestyrelsen vil du være tilknyttet en leder på Luthersk Missions sekretariat, som vil varetage 
den daglige personalepleje.  



Lønnen er baseret på Luthersk Missions lønrammer, der årligt reguleres efter Finansministeriets takster. Du 
vil blive indplaceret på et løntrin svarende til din erfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Der er 
mulighed for efterfølgende at få ekstra løntrin for efteruddannelse og anciennitet. 

Stillingsgrad: 50% 
Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12.00 
Tiltrædelse: 1. september eller snarest derefter 
1. samtale: 19. august 2022 

Ansøgning og CV sendes til: brs@dlm.dk. 

Hvem er vi: 
Luthersk Mission er en kristen organisation, der ønsker at mennesker skal lære Jesus at kende. 
Organisationen består af en lang række menigheder i hele landet. LM Musik er en arbejdsgren under LM’s 
Landsstyrelse, der arbejder for at skabe gode rammer for trivsel og udfoldelse i sang- og musikarbejdet i 
Luthersk Mission. Læs mere om Luthersk Mission på dlm.dk og om LM Musiks arbejde, visioner, 
medlemmer i musikbestyrelsen med mere på lm-musik.dk.  

Mere information: 
Kontakt enten formand for musikbestyrelsen Helene Munk Andersen eller musikkonsulent Laila Poulsen for 
at høre mere. 

Helene:  
mail: helenemunk@hotmail.com  
mobil: 20227824 

Laila:  
mail: lap@dlm.dk 
mobil: 30692728 
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