KIRKETJENER søges til 20 timers stilling til Grøndalslund kirke, Rødovre.
Stillingen som kirketjener ved Grøndalslund kirke er ledig til besættelse snarest muligt.
Vor kommende kirketjener skal varetage følgende opgaver:
Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter i kirken og
sognegården.
Rengøring af kirke og sognegård, samt kontrol og styring af almindelige installationer og der kan
forekomme ad-hoc opgaver.
Du skal være serviceminded og indstillet på at indgå i et samarbejde på kirkens grundlag og med
kirkens to præster, personale, menighedsråd og frivillige.
Vi forventer du har overblik, arbejde selvstændigt og struktureret og indstillet på ændringer af
arbejdsbeskrivelsen og nye arbejdsopgaver indenfor den aftalte arbejdstid.
Sognet har et aktivt menighedsliv, der stadig er under løbende udvikling gennem vor kirke- og
kulturmedarbejder, vore præster og menighedsråd.
Grøndalslund sogn har ca. 8000 indbyggere. Der er 2 præster, 1 kirkekoordinator, 1 kirke- &
kulturmedarbejder, 1 fuldtids kirketjener, 1 organist, samt 10 ansatte på vor kirkegård.
Stillingen er en 20 timers stilling med en fast ugentlig fridag om mandagen og 1 til 2 friweekender
om måneden, som fastlægges efter aftale med vor 1. kirketjener. Ansættelsen sker på
overenskomstvilkår og i henhold til organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks
kirketjenerforening.
Lønnen aftales i henhold til nævnte organisationsaftale og der er knyttet pensionsordning til stillingen
og der er mulighed for rådighedstillæg.
Se aftale om løn, ansættelses- og uddannelsesvilkår på www.folkekirkenspersonale.dk
Vi forudsætter, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år
fra ansættelsens begyndelse, såfremt den ikke allerede er gennemført.
Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes straffe- & børneattest inden prøvetidens udløb.
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte menighedsrådets kontaktperson,
Anette Munk tlf. 24277072 dagligt mellem 10 & 11. Der henvises også til Grøndalslund kirkes
hjemmeside www.groendalslundkirke.dk.
Ansøgning med bilag sendes på mail til: 7138fortrolig@sogn.dk mrk. Ansøgning og senest fredag
den 16. marts 2018. Ansættelsessamtaler kan forventes mellem den 22 og 27 marts 2018

