Er du vores nye kirketjener ved Nykøbing Mors Kirke?
Nykøbing Mors Kirke har en ledig kirketjenerstilling på 37 timer. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018 –
eller tidligere.
Vi søger en positiv og energisk person, som har lyst til, i samarbejde med vores anden kirketjener, at
medvirke til at vi har et velfungerende kirketjenerteam.
Du vil få et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og sognets præster.
Vi forventer, at du har interesse for kirken, kan arbejde selvstændig, har lyst og vilje til at medvirke til et
godt samarbejde, er udadvendt og serviceminded overfor brugere af vores kirke og kirkecenter. Det vil
være en fordel, at du er robust – såvel fysisk som psykisk. Rengøring mm udgør den væsentligste del af
arbejdstiden.
Du skal være indstillet på at udvise fleksibilitet – både med hensyn til arbejdstider og –opgaver. Der vil være
både dag-, aften og weekendarbejde samt arbejde på helligdage.
Der er en prøvetid på 3 måneder, og der vil blive indhentet børneattest.
Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes
Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem
Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se organisationsaftalen på
www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønnen aftales inden for intervallet 263.394 kr. – 339.641 kr. for en fuldtidsstilling. Udgangspunktet er en
begyndelsesløn på 263.394 kr. for en fuldtidsstilling.
Der ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden 24.856 kr. for en fuldtidsstilling.
Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal
denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for
kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kirketjener Vagn Pedersen,
tlf. 30 27 49 93 og/eller kontaktperson Karsten Konradsen, tlf. 23 47 93 40.
Du kan se mere om kirken og stillingen på www.nykoebingmorskirke.dk
Din skriftlige ansøgning med relevante bilag sender du til 8692fortrolig@sogn.dk, og vi skal have modtaget
din ansøgning senest d. 1. juni kl. 12.00. Samtaler forventer vi at afholde efter kl. 16.30 i uge 24.

