Graver
Stillingen som graver ved Åstrup Kirke, Åstrup Sogn er ledig pr. 1. juli 2017
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Graveren skal varetage følgende opgaver:
•
varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
•
kirketjeneste ved kirkelige handlinger
•
kirken er vedligeholdt og pæn.
Åstrup Sogn har 1.341 antal indbyggere.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:
•

Er uddannet gartner/Planteskolegartner, men det er ikke et krav.

•

Kendskab til kirkelige forhold og har empati.

•

Kendskab til IT på brugerniveu.

•

Skal gå foran, deltage i og lede og fordele arbejdet på kirkegården.

•

Gode samarbejdsevner i forhold til menighedsrådet og medarbejderne, samt have ordenssans.

Ansættelse sker ved Åstrup Sogns Menighedsråd beliggende Borgergade 103, 6752 Glejbjerg.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten
og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende
protokollat for gravere og kirketjenere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med
direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter
ansættelsens start.
Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Peter Fyhn på telefonnummer 22222542
mail: hp@komtek.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hans Peter Fyhn Nyslundvej 6 6752 Glejbjerg eller på mail til:
hp@komtek.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. april 2017.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Gravermedhjælpere
Åstrup menighedsråd søger 3 gravermedhjælpere pr. 1. maj 2017.
De 3 gravermedhjælperstillinger:
1 stilling på 30 timer om ugen.
2 stillinger på 15 timer om ugen.
Der hjemsendes i vinterperioden.
Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.
Stillingen indebærer:
•
•
•
•
•
•
•

Ren- og vedligeholdelse af kirken, gravsteder på kirkegården, præstegårdshave samt udenomsarealer.
Klipning af hække
Grandækning
Plantning af blomster
Anlæggelse af gravsteder
Andet forefaldende arbejde
Weekendarbejde/lørdagsbegravelser Osv.

Vi forventer:
•
•
•
•
•
•

Du er en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg
Du er serviceminded, venlig og imødekommende over for kirkegårdens brugere og besøgende
Du er positiv over for folkekirken og den kristne kulturarv
Du kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil
Erfaring inden for „Grønt område“ eller anden relateret uddannelse vil være en fordel
Du må gerne have erfaring med brugen af IT

Vi kan tilbyde:
•
•
•

Et varieret og meningsfyldt job, der både foregår ude og inde
Et arbejde med frihed under ansvar
Et godt arbejdsmiljø, hvor der er et positivt arbejdsfællesskab mellem kirkens medarbejdere og
menighedsråd.

Ansættelse sker ved Åstrup Sogns Menighedsråd beliggende Borgegade 103, 6752 Glejbjerg.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Peter Fyhn på telefonnummer 22222542
mail: hp@komtek.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hans Peter Fyhn Nyslundvej 6 6752 Glejbjerg eller på mail:
hp@komtek.dk
Tilkendegiv i ansøgningen hvilken stilling du er interesseret I.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30-4-2017.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 19.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

