Soderup-Eskilstrup pastorat søger ny graver

Stillingen som graver ved Soderup og Kr. Eskilstrup Kirker, Soderup-Eskilstrup pastorat er ledig og ønskes
besat snarest. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Graverens opgaver:
•
•
•

varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse
indvendig rengøring af kirker og tilhørende bygninger, gravfæstelser m.m.
kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Soderup Sogn har 1310 indbyggere, Kirke Eskilstrup sogn 1160 indbyggere. Vi er seks ansatte i pastoratet,
der er kendetegnet ved traditionelle gudstjenester, en del arrangementer og mange frivillige.
Kirken har manuel ringning/installeret automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•

kan indgå i tæt samarbejde med pastoratets anden graver. Der er ingen administration udover i anden
gravers fravær, da du refererer til graver med administrativ forpligtelse.
er fleksibel og er god til at samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere.
er venlig og imødekommende over for de mennesker, du vil møde i løbet af din arbejdsdag.
er ansvarlig og samvittighedsfuld.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved begge kirker samt ved andre steder i provstiet i overensstemmelse med de
aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Begge kirkegårde står over for
større omlægninger med deraf varierede og omfattende arbejdsopgaver.

Ansættelse sker ved Soderup Kirke, Soderup Kirkevej 16, 4340 Tølløse samt ved Kr. Eskilstrup Kirke,
Tysingevej 7, 4360 Kr. Eskilstrup.
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 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 inden for 2 år efter
ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr.
266.377,81 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner).
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Laila B. Carlsen på
telefonnummer 22801424 / Soderup.sogn@km.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Laila B. Carlsen, Stestrupvej 76, 4360 Kr.
Eskilstrup, tlf. 22801424 eller på mail til soderup.sogn@km.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. november
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

