
Konsulent søges til Center for Folkekirkens Familiestøtte 

 

En stilling som konsulent i Center for Folkekirkens Familiestøtte er ledig til besættelse snarest muligt.  

Stillingen er på 37 timer pr uge. 

Vi søger en konsulent, som er vant til at arbejde udviklingsorienteret og som er fagligt kvalificeret 

til at deltage i udviklingen af centrets støttetilbud til familier, herunder PREP, KIFF og Partjek. 

Konsulenten skal have evne og lyst til at beskæftige sig med en bred opgaveportefølje, som bl.a. 

omfatter udviklingsarbejde i forhold til tilbuddene, rekruttering og ledelse af frivillige, faglig 

sparringspartner for frivillige, planlægning og afholdelse af kurser, udvikling af 

evalueringsværktøjer og sikring af evalueringsdata. Konsulenten skal også kunne beskæftige sig 

med andre opgaver i organisationen, som fx analyse- og formidlingopgaver. 

 

Hvem er vi? 

Center for Folkekirkens Familiestøtte blev etableret 1. januar 2016.  

Målgruppen er almindelige børnefamilier med hjemmeboende børn 0-17 år. Formålet med 

Folkekirkens Familiestøtte er at hjælpe forældre til at sætte fokus på trivslen i hjemmet, da 

tryghed på hjemmefronten er forudsætningen for barnets trivsel og udvikling.  

Vi har flere støttetilbud til forældre. Dels har vi støttetilbud til børnefamilier, hvor en godkendt 

frivillig efter en aftalt målsætning med forældrene, hjælper og støtter forældrene i hjemmet. 

Derudover tilbydes, som noget nyt, kommunikationskurser til par (PREP), til fraskilte som stadig 

skal samarbejde om børnene (KIFF), og Partjek, som er et tjek-up på parforholdet. Kurserne 

suppleres med opfølgende samtaler.  

 

Vi søger en konsulent, der: 

 Har en længerevarende uddannelse. 

 Er uddannet PREP- eller KIFF leder og/eller er Partjek certificeret og har dokumenteret 
erfaring med at anvende koncepterne i praksis. 

 Har erfaring med terapeutiske samtaler med familier, herunder parsamtaler og samtaler 
med fraskilte. 

 Har erfaring med at arbejde udviklingsorienteret 

 Har undervisningserfaring 

 Er vant til at arbejde med dokumentation og evaluering 

 Har stor erfaring med at samarbejde med og inddrage frivillige 

 Kan arbejde såvel selvstændigt som indgå konstruktivt i et medarbejderteam 

 Er indstillet på skæve arbejdstider 

 Er indstillet på at afvikle kurser flere steder i landet 



 Har kendskab til Folkekirken og kan stå inde for Folkekirkens værdier 
 

Vi tilbyder: 

 En udviklingsorienteret arbejdsplads med klare værdier og store ambitioner 

 Tæt samarbejde med ledelsen og de øvrige medarbejdere 

 En høj grad af fleksibilitet og mulighed for at planlægge eget arbejde 

 At være bidragyder til at forældre bliver bedre til at tage godt vare på deres børn 

 At udvikle fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken 

 En tidsbegrænset fuldtidsstilling indtil den 31. december 2020 med mulighed for 

forlængelse 

 

Ansættelse 

Konsulenten ansættes i Center for Folkekirkens Familiestøtte og får arbejdsplads i Folkekirkens 

Hus, Aalborg. 

Konsulenten bliver en del af Center for Folkekirkens Familiestøtte og vil indgå på lige fod med 

øvrige medarbejdere i Centret i forhold til vidensdeling, supervision, kursusaktiviteter, samarbejde 

mv. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og 
organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver 
som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og 
det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 
 
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte 

ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav 

for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, 

om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau. 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit 

kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 269.965 - kr. 

357.704 (nutidskroner) Fikspunktet er kr. 283.464 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til 

stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 29.660,60 (nutidskroner). 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling aflønnes i løngruppe 2. 

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 283.464 - kr. 404.948 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 

296.961 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 

29.660,60 (nutidskroner). 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

http://www.folkekirkenspersonale.dk/


 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem ansættelsesmyndigheden og Kirkekultur.nu 
 

For nærmere information kontakt: 
Leder af Center for Folkekirkens Familiestøtte Leif Sondrup, tlf 30 33 32 01, leso@km.dk 
eller udviklingskonsulent Lisbeth Andreassen Ryelund, tlf 30 33 50 02, liar@km.dk 
 
For nærmere information om Center for Folkekirkens Familiestøtte se  

www. aalborgstift.dk/familiestotte 

 
Ansøgningfrist 
Ansøgning inkl relevante bilag sendes senest den 20. september 2017 til Leif Sondrup via 

liar@km.dk  
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