Gravermedhjælper ved Rye og Kirke Sonnerup Kirker
Rye-Kirke Sonnerup Menighedsråd søger gravermedhjælper, uden gartneris uddannelse, med tiltrædelse 1.
maj 2018, gerne tidligere.
Vi søger en medarbejder der har flair for arbejdet på kirkegården og i kirken og som både kan arbejde
selvstændigt og indgå i samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere.
Du vil indgå i vores graverteam der består af en graver og tre gravermedhjælpere, hvis arbejde bla.
omfatter ren - og vedligeholdelse af gravsteder, kirkegårde med tilhørende bygninger, samt rengøring af
kirken.
Der vil være kirketjenerfunktion ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved begge kirker, så
weekendarbejde må påregnes.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•

Har erfaring og interesse for have – og anlægsarbejde
Har kendskab til arbejde på kirkegård
Kan arbejde selvstændigt og i teams
Har en venlig og imødekommende adfærd
Har en positiv indstilling og forståelse for at gøre tjeneste i kirken
Har kendskab til it på brugerniveau

Vi tilbyder:
•
•
•
•

At du indgår i et arbejdsteam af gode kollegaer med forskellige funktioner
Et arbejde med frihed under ansvar
En alsidig arbejdsplads med mulighed for kompetenceudvikling
Et varieret og meningsfyldt job der både foregår ude og inde.

Stillingen er en fuldtidsstilling og løn - og - ansættelsesvilkår er omfattet af overenskomst mellem
Ministeriet for ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.
Lønnen på basisløntrin er aktuelt kr. 243.376,00 årligt og er omfattet af reglerne om STK-pension
Se overenskomsten på http://www.folkekirkenspersonale.dk/
Der er tre måneders prøvetid.
Der indhentes børneattest.
Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til Graver Henning Sørensen: tlf. 46 40 05 44
Kontaktperson Carl Rævdal. Telefon 24 82 84 48
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. post eller mail til.
E-mail: 7177fortrolig@sogn.dk
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