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 Opdragsgiver Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) 

 
 Adresse Skt. Markus Kirkeplads 1,1., 
  8000 Aarhus C 

   
 Stilling Projektplanlægger 
 
 Refererer til Sekretariatsleder Lisbeth Krogh og videnscenterleder 

Birgitte Graakjær Hjort  
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i 

overenskomst i staten. Den ugentlige arbejdstid er på 23 
timer. 
 
Tiltrædelse: 1. august 2020 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Sekretariatsleder og PA Lisbeth Krogh, 
  tlf. 58 58 30 02 
   
  Videnscenterleder Birgitte Graakjær Hjort,  
  tlf. 24 64 47 37 

 
  Chefkonsulent Mette Lybeck, MUUSMANN A/S, 

tlf. 40 31 23 06 
 
  Se FUVs hjemmeside 
  http://www.fkuv.dk/  
 
 Ansøgningsfrist Onsdag den 10. juni 2020 kl. 23.59 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere sig, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Onsdag den 17. juni 2020  
  Test: Onsdag den 24. juni 2020  

     2. samtaler: Mandag den 29. juni 2020  

 

 

 

http://www.fkuv.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) 

FUV er en landsdækkende organisation under Kirkeministeriet med lokaliteter i København, 
Løgumkloster og Aarhus. FUV blev etableret i 2014 og har en selvstændig bestyrelse. Organisationens 
opgaver er organiseret i to hovedområder; ”Uddannelse” og ”Viden og udvikling”. Stillingen som 
projektplanlægger er en nyoprettet stilling i ”Viden og udvikling” – også kaldet Videnscenteret. Du vil få 
primær arbejdsplads i Aarhus.  
 
FUV har til opgave, gennem sine uddannelses- og vidensaktiviteter, at understøtte folkekirkens 
teologiske og samfundsmæssige relevans, herunder at bidrage med teologisk og analytisk viden og 
erfaring, som kan danne baggrund for en folkekirke, der indgår i et dynamisk med- og modspil til det 
omgivne samfund.  
 
Formålet med FUV´s virke er formuleret i bekendtgørelse nr. 13 af 10. januar 2018: 
 

1. På videnskabeligt grundlag at give teologiske kandidater en praktisk, teologisk uddannelse 
som forberedelse til arbejdet som præst i folkekirken, og ved efteruddannelse at styrke 
nyansatte præsters forudsætninger for arbejdet som præst i folkekirken. 
 

2. Styrke almen, praktisk og pædagogisk teologisk virksomhed i folkekirken, og på 
videnskabeligt grundlag give almen og praktisk teologisk og pædagogisk efteruddannelse, 
herunder også orientering i samfundsvidenskabelige, filosofiske, litterære og kunstneriske 
forhold med henblik på varetagelse af kirkens opgaver i det moderne samfund. 

 
3. Uddanne provster med henblik på varetagelse af provstestillingens ledelsesmæssige, 

vejledende og administrative funktioner. 
 

4. Indsamle, bearbejde, udvikle og formidle data og viden, der er relevant for folkekirken og for 
forholdet mellem kirke og samfund. 

 
Uddannelsesområdet 
FUV er den centrale udbyder af uddannelseskurser i folkekirkeligt regi med fokus på teologisk 
dannelse og kompetencer. Uddannelsesområdet fokuserer på at udbyde uddannelser på et 
videnskabeligt grundlag for præster, provster, kirke- og kulturmedarbejdere samt andre ansatte og 
frivillige i det kirkelige arbejde.  
 
FUV udbyder pastoralseminarieuddannelsen, de introducerende, obligatoriske efteruddannelser for 
præster, provster og provstisekretærer og den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og 
kulturmedarbejdere, hvortil kommer en række, flerårige efteruddannelser.  FUV udbyder endvidere 
kurser for præster, andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde - både som internat, eksternat og 
dagskurser. FUV afholder årligt en række konferencer og åbne arrangementer.  
 
Videnscentret 
Videnscentret – eller Center for Viden og Udvikling, som det også kaldes – har til formål at 
tilvejebringe og formidle viden, der er relevant for folkekirken og for forholdet mellem kirke og 
samfund. 
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Videnscentrets kerneopgaver er at: 

▪ Indsamle og bearbejde relevant viden for folkekirken og samfundet 

▪ Gennemføre undersøgelser af såvel folkekirkelige kerneopgaver som nye initiativer 

▪ Arbejde med kirkestatistik 

▪ Lede udviklingsprojekter på vidensbaseret grundlag 

▪ Gennemføre evalueringer af udvalgte initiativer, projekter og arbejdsområder 
 
Videnscenterets arbejde spænder fra sektorforskning, som udføres i samarbejde med universiteter, 
via analytisk vidensarbejde, til lettere konsulentydelser. Konsulentarbejdet udføres i forhold til 
kirkelige aktører, som f.eks. et stift, et provsti eller Landsforeningen af Menighedsråd.  
 
Eksempler på projekter: 

▪ Akademi for præstekandidater 

▪ Befolkningsundersøgelse af anvendelse af folkekirken 

▪ Evaluering af forsøgslovgivning indenfor folkekirken 

▪ Børnekonfirmandundersøgelse 

▪ Diakonprojekt om kirken med socialt ansvar 
 
FUV Aarhus har til huse på Skt. Markus Kirkeplads 1,1., 8000 Aarhus C. i dejlige lyse lokaler. Centret har 
16 medarbejdere, hvor syv er fastansatte, og ni er projektansatte. Medarbejderne har primært en 
uddannelsesbaggrund inden for teologi, religionsvidenskab, idéhistorie, antropologi, sociologi med 
mere. Videnscentret har pt. en projektportefølje på 31 projekter af forskelligt omfang og varighed. 
 
Projektplanlæggerstillingen hører organisatorisk under FUVs sekretariat. Projektplanlæggeren 
refererer til sekretariatsleder & PA Lisbeth Krogh, der har kontor i Løgumkloster, og i det daglige 
refererer projektplanlæggeren til leder af Videnscentret Birgitte Graakjær Hjort. Projektplanlæggeren 
har kontor i Aarhus. 
 
Aktuelle udfordringer i Videnscentret 
Videnscentret har gennemgået en markant faglig og organisatorisk udvikling siden etableringen i 
2014. Opgaveporteføljen er forøget, både i størrelsen og i bredden. Dette indebærer blandt andet, at 
videnscentret har mange forskellige projekter, der er finansieret på forskellig vis (basis-finansiering, 
samfinansiering, ekstern finansiering), samt at Videncentret har mange projektansættelser.  
 
Den øgede mængde af opgaver og ansatte, kombineret med øget forskellighed i opgavetyper og 
finansieringsformer, har betydet, at FUV ønsker at opruste den administrative og styringsmæssige 
støtte i forhold til økonomi- og ressourcestyringen af projekterne. Ambitionen er at skabe grundlaget 
for en forbedret styring og opfølgning af centrets projektportefølje og på den baggrund skabe bedst 
mulig sammenhæng mellem centrets økonomi og FUV som helhed.  
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Der pågår et samarbejde mellem Kirkeministeriet og FUV om at udarbejde retningslinjer for en 
projektøkonomisk model i centret, som skal bidrage til at sikre: 
 

▪ Sammenhæng mellem budgettering og opfølgning på de enkelte projekter 
▪ Bedre overblik over de enkelte projekters omkostninger og ressourceforbrug 
▪ Bedre overblik over Videnscentrets samlede økonomi 
▪ Sammenhæng mellem de faglige og økonomiske projektbeskrivelser 
▪ Korrekt regnskabs- og revisionsmæssig afrapportering og kontrol 

 
Den valgte projektøkonomiske model er Microsoft Project, som er under implementering i 
Videnscentret. 
 

Projektplanlæggerens funktioner og opgaver 

Stillingen som projektplanlægger er en nyoprettet stilling (23 timer pr. uge) med henblik på at styrke 
den ressourcemæssige og økonomiske del af projektstyringen i videnscentret, jf. ovenstående.  

Vores nye projektplanlægger har ansvaret for følgende opgaver: 

▪ Projektregnskaber og aktivitetsbaserede regnskaber 

▪ Løbende styring af ressourceforbruget og månedsvis budgetopfølgning for projekter 

▪ Løbende ajourføring af MS projekt, hvad angår realiseret tidsforbrug og fremtidigt budgetskøn 

▪ Udarbejdelse af kvartalsvise grundlag for ompostering af løn, som skal sendes til 
Løgumkloster 

▪ Opfølgning på budgetter i forhold til realiserede omkostninger  

▪ Opfølgning/korrektion af budget for reståret, registreret i budgetsystemet 

▪ Udarbejdelse af periodiserede budgetversioner kvartalsvist for alle projekter i samarbejde 
med leder og projektleder – både løn og drift 

▪ Have det samlede overblik over alle projekter og kontrakter sammen med afdelingsleder og 
sekretær 

▪ Assistance med udarbejdelse af projektbudgetter til kontrakter 

▪ Have overblik over fakturering og tilskud, så dette kan meldes korrekt og rettidigt til 
administrationen i Løgumkloster 

 
 

Kvalifikationer og personlige egenskaber 

Den kommende projektplanlægger skal have en økonomisk baggrund inden for samfundsvidenskab, 
offentlig administration og økonomi. Dertil flere års dokumenteret erfaring med økonomisk styring – 
herunder gerne af projekter. Det er en fordel, hvis den kommende projektplanlægger har erfaring med 
anvendelse af Microsoft Project og/eller andre projektstyringsværktøjer. 

En anden afgørende forudsætning er, at projektplanlæggeren har gode sociale og kommunikative 
kompetencer, sans for teologiske og humanistiske fagligheder og kan varetage en tæt dialog og 
sparring med de respektive projektledere omkring deres forskellige forudsætninger og interesse for 
håndtering af de projektstyringsmæssige sider af projektarbejdet. 
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Det vægter også positivt, at projektplanlæggeren har kendskab til og interesse for folkekirkens virke 
eller for kulturen og samarbejdet i værdibårne organisationer, såsom NGO organisationer, videns- og 
forskningsinstitutioner eller andet.  

Derudover skal projektlæggeren: 

▪ Have økonomiforståelse og indsigt i sammenhængen mellem ressourcestyring og 
økonomistyring 

▪ Være fortrolig med at bruge systemer, skabeloner, tabeller og Excel, samt have forståelse for 
processer og forretningsgange (F2, MS projekt, regnskabsinstruks)  

▪ Være struktureret og detaljeorienteret og god til planlægning, opfølgning og deadlines  

▪ Være dygtig til at formidle og oversætte ”økonomisk stof” til både humanister og 
økonomifaglige 

▪ Have gode samarbejdsevner og være let at omgås 

▪ Være god til at indhente information og omsætte den til økonomiske data.  

▪ Være konstruktiv og proaktiv i tilgangen til opgaverne og i sparring med projektledere 

▪ Skal kunne forholde sig kritisk til tallene i MS-projekt samt behandling af data. 

▪ Have udtalt analytisk sans og kunne gennemskue komplekse sammenhænge 

▪ Skal kunne arbejde selvstændigt og kunne bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag 
 

Alle interesserede opfordres til at søge stillingen. 
 

Ansættelsesudvalg 

FUV har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af: 

▪ Rektor Hans Vium Mikkelsen 
▪ Center- og afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort 
▪ Sekretariatsmedarbejder Mads Krogh Jørgensen 
▪ Evaluerings- og udviklingskonsulent Jais Poulsen 
▪ Sekretariatsleder & PA Lisbeth Krogh 

 
Ud over ansættelsesudvalget deltager chefkonsulent Mette Lybeck, MUUSMANN. 
 

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en ledelsestest hos MUUSMANN.  

Der kan på sigt blive et behov for at øge timeantallet i stillingen.  

 

 

 


