
Stillingsbeskrivelse for Den Danske Israelsmissions 

(DIM) generalsekretær 

Generalsekretæren er den daglig leder af DIMs arbejde og har det overordnede ansvar for, at 

DIMs aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med DIMs formål og landsstyrets (LS) 

beslutninger og er sammen med LS ansvarlig for generel strategitækning og udvikling af 

organisationen. 

Generalsekretæren refererer til DIMs LS og har kompetence til at træffe beslutninger, som ligger 

inden for de rammer, LS fastsætter for mål, planer og budgetter for arbejdet.  

Under generalsekretærens fravær varetager kommunikationssekretæren den daglige ledelse.  

I forhold til landsstyret  

Generalsekretæren (GS) fungerer som landsstyrets sekretær. Det indebærer udarbejdelse af 

dagsorden i samråd med formanden, kommentar til dagsorden og eventuelle forslag til resolution 

forud for hvert LS-møde. GS udarbejder protokol og er ansvarlig for opfølgning på LS-beslutninger 

samt arkivering af relevante dokumenter. Endvidere indebærer det ansvar for tilrettelæggelse og 

afvikling af årsmødet, herunder valg til LS.  

Generalsekretæren er DIMs repræsentant i samarbejdet på TORVET og er som sådan medlem af 

husbestyrelsen og har medansvar for udvikling af samarbejdet på TORVET i overensstemmelse 

med DIMs formål.  

I forhold til øvrige ansatte 

Generalsekretæren er øverste ansvarlige for alle DIMs ansatte. Det indebærer årlige MU-samtaler 

og opfølgning på stillingsbeskrivelser og ansvar for at medarbejderne har den information og 

kompetencer som deres opgaver kræver, og at der er et godt arbejdsmiljø præget af tillid, 

åbenhed, fleksibilitet og engagement. 

Generalsekretæren deltager i udvælgelses og ansættelse af udsendte medarbejdere og 

kommunikationssekretær og kan ansætte og afskedige deltidsansatte inden for de rammer og 

budgetter LS har vedtaget.    

I forhold til økonomi   

Generalsekretæren har ansvar for at DIMs budget følges og for fremlæggelse af regnskabet til LS-

møderne. Generalsekretæren kan disponere inden for de i budgettet afstukne rammer. TORVETs 

sekretariat varetager bogføring og aflæggelse af regnskab og generalsekretæren har ansvar for at 

gældende regler følges og mulige ansøgninger indsendes, samt ansvar for DIMs andel i det 

genbrugsarbejde som sker i samarbejde med Mission Afrika. 



I forhold til information og fundraising   

Generalsekretæren deltager på lige fod med andre medarbejdere i DIMs informations- og 

mødearbejde og har sammen med formanden det overordnede ansvar for DIMs eksterne 

kommunikation og kontakt til pressen omkring LS’ beslutninger. 

Sammen med kommunikationssekretæren er generalsekretæren ansvarlig for den strategiske 

planlægning af DIMs indsamlingsaktiviteter og informationsarbejde.  

I forhold til samarbejdspartnere og internationale relationer  

Generalsekretæren fungerer som DIMs primære kontakt til samarbejdspartnere i udlandet og har 

ansvar for at DIMs økonomiske og moralske forpligtelser overholdes. Generalsekretæren aflægger 

med jævne mellemrum besøg hos partnerne og udsendte medarbejdere og følger i den 

forbindelse op på indgåede aftaler og fører MU-samtaler med DIMs ansatte. 

Generalsekretæren varetager kontakten til søsterorganisationer og er ansvarlig for at DIM deltager 

i relevante internationale netværk med henblik på at holde sig orienteret og få inspiration til 

arbejdet i selskabet.  

I forhold til repræsentation     

Generalsekretæren repræsenterer DIM over for samarbejdsorganisationer i Danmark, herunder 

DMR, DMR-U, FKM, FKOF og Evangelisk Luthersk Lederforum, og involverer andre, herunder også 

landsstyremedlemmer, i repræsentative opgaver, når det er relevant. 

I forhold til IU 

Generalsekretæren fungerer som rådgiver for Israelsmissionens Unge (IU) og deltager i videst 

muligt omfang i IUDKs bestyrelsesmøder og introduktion til nye volontører med henblik på at sikre 

gensidig forståelse og inspiration. Deltager som rådgiver i udvælgelsesprocessen af IUs 

ungdomssekretær.  

I forhold til KFS  

Generalsekretæren fungerer som sparringspartner for KFS’ issio sgruppe ed he blik på at 
inspirere til global mission og synliggøre international mission i KFSs landsdækkende 

arrangementer. Det er en opgave, DIM varetager i samarbejde med Promissio.   

Faglig udvikling     

Generalsekretæren har regelmæssige medarbejdersamtaler med formanden og holder sig fagligt 

orienteret og opdateret i forhold til missiologiske og ledelsesmæssige emner gennem kurser og 

læsning af relevant litteratur. 


