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Möjlighet
Tjänande i samhället

Släktforskning

Support för
medlemmar och
ledare
Seminarier och
institut
Tempel

Områdeskontoret i
Frankfurt

Välfärd och
oberoende
Familjeservice

Humanitär hjälp

Beskrivning
För unga servicemissionärer enbart genom
JustServe (där det finns) och godkända
välgörenhetsorganisationer i samhället, som
matbanker, härbärgen och allaktivitetshus.
FamilySearch Indexering, världsomfattande
support för FamilySearch, hjälp på
släktforskningscenter och bearbetning av
släkthistoriska bilder.
Stödja församlingar och stavar i att utföra
frälsningens och upphöjelsens verk enligt
anvisningar från områdespresidentskapet.
Kontorsarbete, rekrytering och inskrivning,
sociala medier och bistånd vid evenemang,
föreståndare för institutcenter, hålla lektioner.
Förrättningstjänare (för unga
servicemissionärer), tvättinrättningen,
städning, kontor, cafeteria, underhåll inomhus
samt trädgårdsskötsel.
För dem som bor i Frankfurtområdet:
kontorsarbete, reception, ekonomi,
redovisning, evenemangssupport, sociala
medier. Förmåga att kommunicera på engelska
krävs.
Kontorssupport, teknisk support, ekonomi,
projektledning, anställningsvägledning,
grupphandledare, undervisning inom BYUPathway.
Samordning av program för tillfrisknande från
beroende, utvärdering före missionstjänst,
samråd med ledare, psykosocial första hjälpen,
utbildning.
Humanitära teknikspecialister kallas att erbjuda
sin expertis och vägledning i fråga om
projektledning i kyrkans större humanitära
initiativ. De måste tala engelska flytande och ha
bra skriftliga och verbala
kommunikationsfärdigheter.
• Mödravård och neonatalvård – Lära ut
livräddande färdigheter till medicinsk
personal för nyfödda barn med
andningssvårigheter samt omvårdnad av
mödrar. – En eller fler av följande

Kontaktdetaljer
Landets JustServe-specialist eller
europe@justserve.org
Torsten Kux

Områdespresidentskapets kontor
S&I:s kontor
Tempelskrivare

Caroline Giraud-Carrier

Lokal chef för välfärd och
oberoende
Välfärds- och oberoendekontoret

Välfärds- och oberoendekontoret
eller
europe@latterdaysaintcharities.org
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bakgrunder: barnläkare, neonatolog,
gynekolog, allmänläkare med
förlossningserfarenhet,
förlossningssjuksköterska eller motsvarande.
Rullstol – Undervisa rehabiliteringspersonal
och andra om färdigheter rörande
införskaffande, anpassning och underhåll av
rullstolar. – En eller fler av följande
bakgrunder: sjukgymnast eller
arbetsterapeut; erfarenhet av införskaffande
och anpassning av rullstolar eller
motsvarande föredras.
Rent vatten – Hjälpa samhällen att utveckla
och underhålla källor och system för rent
vatten i mindre utvecklade områden. – En
eller fler av följande bakgrunder:
civilingenjörsteknik, hydrologi, byggledning,
vattenförvaltning, kontraktsförvaltning,
brunnsborrning, eller motsvarande.
Synvård – Utbilda medicinsk
ögonvårdspersonal i de bästa nya metoderna
och ha översikt, ge vägledning och
instruktioner gällande
synundersökningsprojekt. – En eller fler av
följande bakgrunder: ögonläkare som är
bekant med kataraktkirurgi,
diabetesretinopati och andra
ögonkomplikationer; optiker med erfarenhet
av ickekirurgiska synundersökningar och
brytningsfelsprojekt eller motsvarande.
Matsäkerhet – Hjälpa samhällen och familjer
att odla och producera mat för att tillförsäkra
god näring och säkerhet för familjerna. – En
eller fler av följande bakgrunder: jordbruk,
livsmedelslära, botanik, biologi,
matproduktion, miljövetenskap eller
motsvarande.

