Kirketjener
En stilling som kirketjener ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr. 01-11- 2019, evt. tidligere.
Stillingen er på 32 timer pr. uge.
Kirketjeneren skal sammen med vor allerede ansatte kirketjener blandt andet varetage følgende
opgaver:
 Som hovedopgave varetage renholdelse af kirken, herunder kirkens hovedrengøring.
o Opgaven omfatter renholdelse af såvel kirkerummet som alle andre til kirkens til
hørende lokaler, herunder sognegården, kapellet, kirkekontoret, kirkegårdskontoret og
mandskabslokaler.
 Deltage i forberedelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.
 Forberede og medvirke ved bisættelser og begravelser fra Kristrup Kirke og Kristrup Kapel.
 Forberede og medvirke ved arrangementer i kirken og sognegårdens lokaler, som foreståes af
menighedsråd eller kirkens præster.
 Medvirke ved den ugentlige undervisning af konfirmander som pædagogisk medhjælp.
 Planlægge og koordinere sit arbejde i samarbejde med ansatte ved Kristrup Kirke.
I sognet er der 3 fuldtidsansatte præster, 1 fuldtidsansat og deltids ansat organist,1 kirke og
kulturmedarbejde, 2 kirketjenere. 2 kordegne, samt en kirkegårdsleder og 5 gartnere.
Kristrup Sogn har 9177 antal indbyggere, heraf 7821 er medlem af folkekirken. Sognet er et gammelt
landsogn, der er i rivende udvikling med mange nye tilflyttere.Befolkningen er bredt sammensat
aldersmæssigt.
For at få succes i jobbet kræves:
 At du er indstillet på at være en del af en dynamisk organisation, der hele tiden kræver
omstillingsparathed hos den enkelte.
 At du har kendskab til kirken som arbejdsplads eller har lyst til at træde ind i en lidt anderledes
arbejdskultur end det er vanligt på det øvrige arbejdsmarked.
 At du via dit arbejde opfyldes af at gøre en forskel for mennesker i alle aldre og livssituationer.
 At du trives med at skulle samarbejde med mange forskellige faggrupper, samt frivillige i
sognet.
 At du har mulighed for at arbejde på forskellige tidspunkter af dagen/ aftenen samt i
weekender afhængig af opgaven.
Ansættelse sker ved Kristrup Sogns Menighedsråd beliggende Ørneborgvej 5 Kristrup 8960 Randers
SØ med en prøvetid på 3 mdr.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som
kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det
tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere 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 kirketjenere gennemføres indenfor
2 år efter ansættelsens start.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394,49 kr. – 339.641,13 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er
263.395,55 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.856,02 kr.
(nutidskroner).
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 263,394,49 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks
Kirketjenerforening.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Se nærmere oplysninger om stillingen på www.jobnet.dk eller på wwwkristrupkirke.dk
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Elisabeth Nielsen på
telefonnummer 22437866/mail: 8213fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til
Kirkekontor Randers Syd
Att. Elisabeth Nielsen
Absalonsvej 2
8960 Randers SØ
”Mrkt. Ansøgning kirketjener fortrolig”
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20-09-18 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

