Hulsig Kirke søger kirketjener

Stillingen som kirketjener ved Hulsig Kirke opslås ledig, da vores nuværende kirketjener har valgt
at gå på pension. Stillingen er i gennemsnit 8 timer /uge og ønskes besat snarest muligt og senest 1.
december 2017
Arbejdet som kirketjener er frit og selvstændigt, med mange alsidige opgaver.
Som profil tænker vi en person som er servicemindet, ansvarsbevidst og fleksibel,
Du skal ligeledes have overblik og en god arbejdsmoral.
Samarbejdet foregår dagligt med medarbejdere fra både Hulsig og Skagen kirker,
Arbejdet foregår med skiftende arbejdstider, både weekends, aftner og helligdage, du skal medvirke
ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, ligesom den daglige rengøring af kirkens lokaler
påhviler dig.
Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes
Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale
mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og
Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se
organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk. Der er krav om indhentning af børneattest.
Der vil være en prøvetid på 3 mdr. med et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned.
Lønnen aftales inden for intervallet 259.595 kr. – 334.742 kr. årligt for en fuldtidsstilling.
Udgangspunktet er en begyndelsesløn på 259.595 kr. årligt for en fuldtidsstilling.
Der ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden 24.497,48 kr. for en fuldtidsstilling.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd.
Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for
kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om
uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores formand Kirsten Poulsen
på tlf. 23 28 59 53 eller mail: kirstengreve17@gmail.com
Vi skal have din ansøgning senest fredag den 22. september.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
Kirsten Poulsen, Hyttevej 17, Hulsig, 9990 Skagen eller
Mail: kirstengreve17@gmail.com

