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FOLKEKIRKEN SOM ARBEJDSPLADS
Arbejdsgruppen ’Folkekirken som arbejdsplads’, under Kirkeministeriet, ønsker at øge kendskabet til Folkekirken som
arbejdsplads. Folkekirken er en arbejdsplads med mange forskellige typer jobs. Derfor rummer den mange forskellige
mennesker.
Mange ved ikke, at Folkekirken også er en arbejdsplads for personer uden teologisk eller musikalsk baggrund.
Uanset uddannelsesmæssig baggrund, alder eller interesse er arbejde i Folkekirken en mulighed. Folkekirken er derfor et
reelt alternativ, når man står overfor karriereskift/jobskifte.
Nærværende materiale er udarbejdet i den hensigt at få jobsøgende til at se i Folkekirkens retning, når de leder efter nyt
job. Folkekirkens værdier kan meget vel vise sig at passe til det, de ønsker sig af en ny stilling.
På de følgende sider findes en guide til, hvordan I som kirke/organisation kan bruge kampagnens materiale på de sociale
medier, i jeres kirke eller på opslagstavler i jeres nærområde.

Guiden indeholder følgende elementer:
•

Jobopslag – plakat og digitalt

•

Materiale til Facebook
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JOBOPSLAG
PLAKAT

Der er udviklet en skabelon til et jobopslag i
plakatformat.
Plakaten kan benyttes til at gøre opmærksom på
ledige stillinger i jeres lokale sogn og kan hænges op i
kirken eller på relevante steder i lokalområdet.
I kan indsætte en kort tekst om den ledige stilling og
kirkens eget logo i toppen af plakaten. Logoet
indsætter I ved at klikke på det lille billedikon nederst i
venstre hjørne af billedboksen. Den er markeret her.

Opslaget findes både i farver og sort/hvid. I vælger ved
at trykke ”indsæt nyt slide” når Powerpoint-filen er
åbnet.
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JOBOPSLAG
DIGITALT
(WORD FORMAT)

Der er udviklet et jobopslag i word format.
Jobopslaget kan benyttes til at gøre opmærksom på
ledige stillinger i jeres lokale sogn. Det kan bruges på
kirkens egen hjemmeside og på diverse jobportaler.
I skal selv indsætte en tekst til selve opslaget og jeres
eget logo i toppen af opslaget.
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FACEBOOK

Til kampagnen er der udviklet en række billeder og to film til Facebook.
I perioden 01.10.2018 til 31.10.2018 vil kampagnens materiale være synligt på Folkekirken.dk og
som annoncering på Facebook med Folkekirken.dk som afsender.
Materialet kan I bruge både under kampagneperioden og løbende derefter for at fremhæve en
enkelt medarbejder, fortælle en god historie, eller hvis I ønsker øget opmærksomhed omkring et
konkret jobslag. Med andre ord, der er ingen udløbsdato for materialet.
Vi håber meget, at I har lyst til også at dele budskabet. Der findes tre typer materiale tilgængeligt:
1.

Billedbaseret materiale
Disse billeder kan bruges på kirkens egen Facebookside som opslag.
Der indsættes følgetekst i toppen af opslaget, som kan tilpasses det konkrete budskab for
opslaget. Det er muligt at indsætte link direkte til kirkens hjemmeside i følgeteksten.

2.

Tekstbaseret materiale
Disse budskaber kan bruges på kirkens egen Facebookside som opslag.
Der indsættes følgetekst i toppen af opslaget, som kan tilpasses det enkelte opslag. Det er
muligt at indsætte link direkte til kirkens hjemmeside i følgeteksten.

3.

Film
Der er blevet udarbejdet to korte dokumentariske film, som sætter fokus på det at arbejde i
Folkekirken for at fremme budskabet om Folkekirken som en mangfoldig arbejdsplads helt
nede på jorden. Filmene kan bruges på Facebook som opslag og på kirkens egen hjemmeside.
Der kan indsættes følgetekst i toppen af opslaget, som tilpasses det konkrete budskab for
opslaget.

Alt materiale er frit tilgængeligt til brug på kirkens sociale medieplatforme og hjemmeside.
Se eksempler på brug af materialet på Facebook på de næste sider.

Her ses tre eksempler på, hvordan I kan bruge Facebook-materialet. I kan både bruge opslagene til at fremhæve enkelte medarbejdere,
aktuelle ledige stillinger, gøre opmærksom på arrangementer eller tiltag i jeres kirke, eller til at fremhæve et særligt øjeblik fra hverdagen i
kirken.

I Skovshoved Kirke arbejder vores ansatte både med økonomi,
IT, administration og for en kirke med fokus på fællesskab og
omsorg for brugerne.

I Skovshoved Kirke er det kirke- og kulturmedarbejder Anders
Andersen, der hver torsdag aften byder velkommen til
samlemaraton. Har du lyst til at være med, kan du læse mere om
arrangementet her: www.xxx.dk

Vi søger lige nu en kirketjener til en fuldtidsstilling. Er du en
selvstændig person, der ønsker et fleksibelt job i et positivt
arbejdsmiljø, så læs mere om jobbet her: www.xxx.dk

Her ses de to film som opslag på Facebook. Udover at indsætte følgeteksten i toppen af opslaget, skal I overføre undertekster til filmene,
da Facebook-videoer ofte ses uden lyd. På de følgende sider finder I en guide, som forklarer, hvordan I overfører filerne med
underteksterne (.srt-filer) til opslaget.

Der er mange muligheder for job i Folkekirken. Vi beskæftiger
engagerede og kompetente mennesker inden for både økonomi
og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og
ledelse. Få indblik i Folkekirken som arbejdsplads her:
www.xxx.dk

Kan du se dig selv på en arbejdsplads med højt til loftet og
masser af frisk luft? Struer Kirke søger lige nu en ny
medarbejder til stillingen som graver. Se mere om hverdagen
som graver her: www.xxx.dk
.
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UPLOAD AF UNDERTEKSTER
TIL FACEBOOK-FILM

Guide til upload af undertekster til video
på Facebook
2. Overfør videoen ved at klikke på ’Overfør billeder/video’.
1. Opret nyt sideopslag, hvor I vælger ’Billede/video’.

3. Nedenstående skærmbillede kommer frem med den overførte video.
Klik på ’Undertekster og undertekster for hørehæmmede’.

4. Sæt videosproget til Dansk.

5. Klik på ’Overfør’ undertekster og vælg .srt-filen, som indeholder
underteksterne til videoen.

Filmene er navngivet: graver.da_DK.srt. og kordegn.da_DK.srt.
NB: filerne må ikke omdøbes!

6. Når filen er overført korrekt, ser det ud som nedenstående:

