Graver til Jørlunde kirke.

Jørlunde menighedsråd søger snarest muligt en ny graver.
Stillingen som graver ved Jørlunde kirke, er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen er på
37 timer pr. uge.

Jørlunde kirke er en smuk landsbykirke, opført i 1100-tallet. Ud over kirken hører der også en,
valgmenighedskirkegård, sognehus, samt præstegårdshave. Området udgør ca. 20.000m2.
Jørlunde sogn er et sogn i Frederikssund Provsti. Sognet ligger i Egedal kommune og dækker også
en mindre del i Frederikssund kommune.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Dine arbejdsopgaver
-

Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling.
Varetage gravfæstelser mm.
Tjenester ved kirkelige handlinger.
Vedligeholde arealerne omkring Jørlunde kirke, sognehus, samt præstegårdshaven.
Opdatere gravstedsbreve, legater og udskrive faktura.

Hvad forventer vi af dig
-

At du er ansvarsbevidst.
Har evner til, og erfaring med at lede og fordele arbejdet.
Er fleksibel, arbejdsom og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Er høflig og viser interesse for andre mennesker.
Har gode it-kompetencer.
En fordel hvis du har erfaring med kirkegårdens it system Brandsoft.

Vi kan tilbyde
-

En arbejdsplads med højt til loftet, og frihed til selv at disponere sit arbejde.
Gode samarbejdsforhold og gode rammer til at udføre arbejdet i.

-

Mulighed for forsat kompetenceudvikling.
En smuk arbejdsplads.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres
indenfor 2 år efter ansættelsen start.

Det er ikke et krav at du er udlært gartner. Derfor er stillingen placeret i løngruppe 1. Årslønnen
aftales inden for intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunket er årligt kr.
296.798,00 kr. For hovedstaden årligt kr. 301.136,00 kr. (nutidskroner). Til stillingen er der
tilknyttet et rådighedstillæg, som årligt udgør 12.245,92/21.733,75/27.360,25kr.

Er du udlært gartner, er stillingen placeret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet
289.193,00 kr. – 368.721,00 kr. Fikspunket er årligt kr. 303.654,00 kr. For hovedstaden årligt
318.113,00 kr. (nutidskroner). Til stillingen er der tilknyttet et rådighedstillæg, som årligt udgør
12.245,00 kr./21.733,75 kr./27.360,25 kr. (nutidskroner).
Menighedsrådet forslag til lønniveau aftales når vi ved om der er tale om løngruppe 1 eller 2.
Til denne stilling er det en betingelse at du inden for 2 år fra ansættelsen start gennemfører den
obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige
Ansattes Organisationer (OAO-S), samt Organisationsaftale for kirkefunktionærer med
kerneopgaver som kirketjener eller graver, indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af
kirke-og kirkegårdsansatte, med tilhørende protokollat for gravere.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om
indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Aftalerne kan ses på
www.folkekirken.dk
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag skal være Jørlunde menighedsråd i hænde senest fredag d
15.1.2021. til mail: 7427fortrolig@sogn.dk.
Samtaler forventes afholdt i uge 3 og 4.
Yderlige oplysninger fås hos kontaktperson Mette Iversen på tlf.: 20234627. Eller formand for
menighedsrådet Jesper Hansen på tlf.: 50504334

