
Lepramissionen söker: 

Projektkoordinator 50% 
Administratör 50-60% 
Fundraiser/Insamlare 50%  

 

 
Lepramissionen är medlem i The Leprosy Mission International (TLMI) 
som är en medlemsorganisation som har 33 medlemsländer. I TLMI 
finns våra partners som för närvarande är i samarbete med oss: Indien, 
Nigeria, DR Kongo och Bangladesh. I dessa länder har vi ett flertal 
insatser som Projekt, Program och Kärnstöd.  

Lepramissionen är medlem i Svenska Missionsrådet (SMR). 
Lepramissionen har en årlig budget på ca 10 milj SEK från SIDA.  

Lepramissionen har för närvarande knappt 2 milj SEK/år i egen 
insamling. Denna insamling ger möjlighet att betala egenavgifter och 
delar av administrationen/insamling. Vi har även egna insatser som inte 
är kopplade till SMR/SIDA. 



Teamet är för närvarande: Direktor 100%. Projektkoordinator 50%. 
Controller/Ekonomi/administration 50%. Samordnare för The Nordic Hub 
genom TLMI 40% 

 

Projektkoordinator 50% 
I tjänsten arbetar du i nära samarbete med Direktor och 
Controller/Ekonomi.  

Tjänsten har tillträde under våren 2022 och är en tillsvidareanställning 
med provanställning.  

 

För denna tjänst bör du ha: 

• goda kunskaper och erfarenheter inom Internationellt 
utvecklingsarbete 

• kunskap och erfarenhet av att leda arbete utifrån hela 
projektcykeln för utvecklingsinsatser 

• erfarenhet av arbete med SIDA-finansierade medel inom 
biståndssektorn 

• kunskap inom projektekonomi 
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift 
• en kristen värdegrund 

 

 

Administratör 50-60% 
I tjänsten arbetar du i nära samarbete med Direktor och vår personal 
som arbetar som Controller/Ekonomi/administration och med våra 
kollegor på TLM Danmark.  

Tjänsten har tillträde från januari-mars 2022 och är en 
tillsvidareanställning med provanställning. 

 

Tjänsten innebär bl.a: 

• Enklare bokföring 



• Administrera givarregister 
• Givarservice 

 

För denna tjänst bör du ha: 

• Datavana och nyfikenhet att lära dig nya system 
• Erfarenhet av enklare bokföring och registrering 
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift 
• Social kompetens och serviceinriktad i mötet med våra givare 
• En kristen värdegrund 

 

 

Fundraiser/Insamlare 50%  
I tjänsten arbetar du i nära samarbete med Direktor och med våra 
kollegor i TLMI och TLM The Nordic Hub.  

Tjänsten har tillträde vid halvårskiftet 2022 och är en projektanställning 
på 18 månader med möjlig förlängning. 

 

Tjänsten innebär bl.a: 

• Samla in medel för utvecklingsarbete 
• Strategiskt utveckla och arbeta med olika insamlingskanaler. 
• Planera för dig och våra 5 resande Inspiratörer för 

församlingsbesök.  
• Skapa församlings, second hand och andra insamlingskontakter 

för besök och insamling 
• Skriva i insamlingstidningen Uppdrag Lepra 

 

För denna tjänst bör du ha: 

• Erfarenhet som evangelist/säljare 
• Gått bibelskola eller teologisk utbildning 
• Hjärta för mission och de mest utsatta 
• Social kompetens 
• Datavana  



• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift 
• Social kompetens och serviceinriktad i mötet med våra givare 
• En kristen värdegrund 

 
 
Ansökan skickas via epost till johan.backrud@lepramissionen.se. Vi går 
igenom ansökningarna efter hand och gör löpande intervjuer. 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Bäckrud, Direktor 
johan.backrud@lepramissionen.se 
072-3331974 
www.lepramissionen.se 
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