Graver til Gunderup Kirke
Vil du være med til at nytænke vores kirkegård
Stillingen som graver ved Gunderup Kirke, Gunderup Sogn, Ålborg Østre Provsti ønskes besat
1. oktober 2018.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer gennemsnitligt pr. uge.
Graveren skal være en engageret person, som skal:




Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
Samt vedligeholdelse af arealer omkring kirkegård, præstegård og sognegård.
Varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Indgå i et graverteam, som består af graver samt 2 gravermedhjælpere.

Gunderup Sogn har cirka 1.600 indbyggere, og der er 7 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved
sin store kirke og et stort opland.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:










Har erfaring med arbejdet på en kirkegård.
Har faglig indsigt og gerne med gartnerisk uddannelse.
Er fleksibel og positiv indstillet overfor samarbejde med kirkens øvrige ansatte og med
menighedsrådet.
Kan udvise daglig ansvarsledelse på kirkegården.
Kan arbejde selvstændigt og planlægge arbejdet på kirkegården.
Er åben, udadvendt og imødekommende i forhold til kirkens og kirkegårdens brugere.
Har overblik og ordenssans.
Har gode IT-færdigheder.
Kan varetage opgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi kan tilbyde:





En spændende og selvstændig stilling, varieret og udfordrende
udviklingsmuligheder.
En vedligeholdt Landsbykirkegård med engagerede medarbejdere.
Ledelse af kirkegårdens personale.
Frie arbejdsforhold under ansvar.

med

mange

Ansættelse sker ved Gunderup Sogns Menighedsråd beliggende Gunderupvej 1, 9260 Gistrup.
Ansættelse sker med en 3 måneders prøvetid og tiltrædelse den 1. oktober 2018 eller efter aftale.

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 indenfor 2 år
efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen
aftales indenfor intervallet 263.394,49 kr. – 339.641,13 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt
263.394,49 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.
(nutidskroner.)
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 263.394,49 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer
(nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inger Søndergaard
på telefonnummer 22722487/mail 8318fortrolig@sogn.dk eller meninghedsrådsformand Birgit
Nielsen på tlf. 60529506. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til
8318fortrolig@sogn.dk.
Det må påregnes, at menighedsrådet vil indhente referencer.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 13.08. 2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 34.

