Gravermedhjælper
En stilling som gravermedhjælper ved Grevinge Kirke er ledig pr. 1. september 2022
eller snarest derefter.
Menighedsrådet kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde som består af kirkegårdsdrift og kirketjeneste, i
turnusordning med en graveren.
I dialog mellem menighedsråd og kirkegårdens personale laves der løbende strategier for drift og omlægninger for at
lave attraktive og besøgsværdige kirkegårde.
I Grevinge kirke har vi en bred vifte af forskellige arrangementer i vores nye Kirke og Kulturlade og
gudstjenestetilbud, der inkluderer højmesser, børne- og familiegudstjenester, årlige friluftsgudstjenester i
samarbejde med de omkringliggende sogne og i landsbyens Sanselund.

Som gravermedhjælper vil dine opgaver primært omfatte:
§
§
§
§
§

Ren og vedligehold af kirkegården og kirkens øvrige udearealer
Rengøring i kirke og øvrige bygninger.
Varetagelse af kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger (turnusordning)
Vedligehold af kirkegårdens maskinpark.
Vikar for graveren i dennes ferie, vikartimerne er inkluderet i den ugentlige arbejdstid.

Vi søger en gravermedhjælper med følgende kvalifikationer:
§
§
§
§
§
§

Har erfaring inden for det grønne område.
Har et godt overblik og kan strukturere de opgaver som ligger i stillingen.
Interesse for og kendskab til maskinparken til rådighed.
Åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet med kirkens øvrige personale, præst og menighedsråd.
Fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
Flair for god, empatisk og seriøs betjening af kirkegårdens brugere.

Vi kan tilbyde:
§
§
§
§
§
§
§
§

Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar.
Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige ansatte.
Gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.
Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver.
Personalemøder med kirkens øvrige ansatte.
Mulighed for at sætte eget præg og udvikle kirkegården.
Et aktivt og konstruktivt menighedsråd, som er åbent for ideer.
De kurser der er nødvendige for at du kan varetage opgaven bedst muligt.

Arbejdstid:

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.
Der skal forventes tjeneste på lørdage, søndage og helligdage samt ved enkelte aftensarrangementer.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Grevinge sogns Menighedsråd beliggende i Odsherred provsti.
Grevinge kirke, Præstegårds Allé 2, 4571 Grevinge.
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 i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse
kr. 261.907,71 (trin 1)
kr. 269.220,41 (trin 2)
Der vil være en prøvetid på 3 mdr.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til;
kontaktperson i menighedsrådet Mette Bøegh, mobil 23230512
eller formand Kirsten Schwartz, mobil 21609138
Ansøgning med relevante bilag sendes til: 7265fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfrist: 31.07.2022
Samtaler afholdes den 3. august 2022 fra kl 17.30
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

