Gravermedhjælper søges til Houe, Hygum og Tørring Kirker, Lemvig Provsti
En stilling som gravermedhjælper ved Hove, Hygum og Tørring kirker er ledig til besættelse
snarest muligt.
Stillingen er på 30 timer pr. uge, dog vil timetallet inden for de enkelte uger variere afhængigt af
årstider og vejr. Stillingen er ikke omfattet af vinterhjemsendelse.
Opgaverne i stillingen er:
• Daglig drift og vedligehold af de tre kirkegårde og kirker i samarbejde med en fuldtids ansat
graver og en gravermedhjælper på 18 timer ugentligt.
• Afløsning ved gudstjenester i kirkerne i forbindelse med graverens ferie og fridage.
Vi forventer, at du:
• Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i fælles opgaver og samarbejde.
• Har lyst til at være med i udviklingen af de 3 kirkegårde.
• Er fleksibel med hensyn til arbejdstider og opgaver.
• Er pligtopfyldende, effektiv og mødestabil.
• Kan håndtere diverse små maskiner, flere arbejdssteder og mangeartede opgaver.
• Er positiv og har respekt for kirkens handlinger og værdier.
• Er udadvendt og imødekommende over for folk, der kommer på kirkegårdene og i kirken.
• Har flair for det grønne og gerne erfaring inden for lignende jobs.
• Har godt humør og kørekort.
Vi kan tilbyde:
• Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige ansatte.
• Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver som udover daglig drift og vedligehold
af kirkegårdene også omfatter deltagelse i en udvikling af kirkegårdene som netop nu er
påbegyndt.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde
indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk
uddannelse i Hovedstaden kr. 264.454,94 (trin 1) og kr. 271.468,05 (trin 2) (nutidskroner) og for
øvrig land kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for
gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 301.650,04 (trin 1) og kr.
309.560,76 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2)
(nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
graver Cathrine Isaksen, tlf. 2041 6294 eller kontaktperson Inge Marie Andersen, tlf. 5364 6450.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til menighedsrådets fortrolige postkasse:
8860fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. april.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 25. april.
Efter aftale vil der blive indhentet referencer og børneattest.

