Graver/kirketjener til Torslunde Kirke søges
Stillingen som graver ved Torslunde Kirke er ledig snarest muligt.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Graverens opgaver omfatter:
•

varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravlægning m.m.

•

kirketjeneste ved gudstjenester samt ved kirkelige handlinger

•

vedligeholdelse af udenoms arealer

•

automatisk og manuel ringning

•

føre kirkegårdsregnskab samt gravstedsbreve

Torslunde Sogn har 806 indbyggere og 640 medlemmer af Folkekirken.
Der er 1 overenskomstansat i sognet (organist) samt deltidsansat kirkesanger og deltidsansat
rengøringsassistent.
Sognet er kendetegnet ved at være et lille og trygt landsogn med et tæt og uformelt samarbejde
mellem menighedsråd og ansatte. Sognet råder over Torslunde kirke, præstegården,
konfirmandstuen (mødelokale), graverkontor og -værksted samt kontor til sognepræst og
organist/menighedsråd.
Kirken har installeret delvist automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:
•

kan tilrettelægge din arbejdstid til 37 timer pr. uge

•

står til rådighed på søn- og helligdage samt ved koncerter og aftengudstjenester

•

deltager i enkelte menighedsrådsmøder og arrangementer på hverdagsaftener

•

har en ren straffe- og børneattest

Ansættelse sker ved Torslunde Sogns Menighedsråd beliggende i Høje Taastrup Provsti.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig
Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med
kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af
kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2
år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595,- kr. – 334.742,- kr. (nutidskroner). Fikspunktet
er årligt kr. 263.695,- (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr.
(nutidskroner).
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 280.000,- kr. årligt ved fastansættelse på 37 timer per
uge (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Ansættelse sker med en 3 måneders prøvetid, og med tiltrædelse snarest muligt efter
ansøgningsfristens udløb.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Leila Barasinska
på telefonnummer 40332802 eller mail Brede1952@gmail.com. Desuden findes oplysninger om
sognet på sogn.dk/torslunde-ishoej
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Torslunde Kirke, Torslundevej 147, 2635 Ishøj, eller
på mail til Brede1952@gmail.com.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.09.2017.
Ansættelsessamtaler finder sted i konfirmandstuen, Torslundevej 147, Torslunde, 2635 Ishøj i
uge 34.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Med venlig hilsen,
Menighedsrådet, Torslunde Sogn

Kørekort:
A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil),

Der er 1 ledig stilling

