Gravermedhjælper
Sørup Kirke søger gravermedhjælper pr. 01.06.2018 eller snarest derefter.
Sørup Kirke er en landsbykirke, og er en del af Svendborg Provsti. Vi har indgået en samarbejdsaftale
med Ollerup, Egense og Kirkeby menighedsråd om, at Sørup Kirke skal varetage kirkegårdsdriften,
vedligehold og rengøring af kirkerne og kirketjeneropgaverne for samarbejdspartnerne. Vi henviser
til vores hjemmeside for yderligere information: Sørup Kirke
Vi søger en gravermedhjælper til primært at vedligeholde kirken og kirkegården i Kirkeby.
Arbejdstiden er 32 timer pr. uge. fast ugentlig fridag er fredag, idet gravermedhjælperen medvirker
ved søndagsgudstjenesten. Aflønningen sker på timebasis. Afhængig af opgaver og årstid kan der i
perioder forventes overarbejde/omlægning af arbejdstiden.
Vi forventer, at du:
•

har kendskab til vedligeholdelse og pleje af grønne arealer

•

har lyst til at holde kirker og sognehuse i fin stand

•

kan varetage kirketjeneropgaver ved gudstjenester om søndagen og helligdage samt andre
kirkelige arrangementer

•

har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige
gravermedhjælpere, ledende graver, præst, organist, kirkesanger og andre, der har deres gang
i kirken og på kirkegården

•

er fleksibel og kan varetage mange forskellige arbejdsopgaver på skiftende tidspunkter.
Skiftende arbejdssteder vil forekomme

•

har kendskab til brug af mindre maskiner, har minimum førerbevis til personbil og kan betjene
IT på bruger-niveau

•

er et ”ude-menneske”, der er i stand til at arbejde selvstændigt

•

har et godt humør og en positiv livsindstilling

•

har en venlig og imødekommende adfærd og er parat til at give kirkens og kirkegårdens
brugere en positiv oplevelse

Vi kan tilbyde:
•

velholdte kirker og kirkegårde i fortsat udvikling

•

et varieret og udfordrende job, der både foregår ude og inde

•

et fagligt velfunderet og engageret team af kirke- og kirkegårdspersonale

•

en virksomhed, som tager
arbejdsgiver/medarbejdere

•

ingen hjemsendelse i vinterperioden, mod til gengæld at arbejde med andre arbejdsopgaver
såsom vedligeholdelse af maskiner, kursusdeltagelse, afspadsering mv

•

et godt arbejdsmiljø i afslappet atmosfære, hvor der er et positivt arbejdsfællesskab mellem
kirkens medarbejdere og menighedsråd
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Ansøgere, som har erfaring med kirkegårdsdrift og kirketjeneste, vil blive foretrukket.
Ansættelse sker ved Sørup Sogns Menighedsråd, Sørup Kirkevej 33, 5700 Svendborg
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. Lønnen på første løntrin udgør pr. 1. april 2017 kr. 127,97 pr. time
for ufaglærte og kr. 147,21 pr. time for dem, som efter menighedsrådets beslutning aflønnes som
gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende graver Dennis Andersen på
telefonnummer 62 22 18 97.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til: soerupkirkegaard@mail.dk
Ansøgningen skal være Sørup Kirke i hænde senest den 15.05.2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 21. Har du ikke hørt fra os inden den 10.06.2018,
er stillingen besat til anden side.
Menighedsrådet oplyser, at der kan blive indhentet referencer.

