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Gravermedhjælper
VIGERSLEV SOGN
(Arbejdspladsen ligger i Nordfyns kommune)
En stilling som gravermedhjælper ved Vigerslev og Langesø kirkegårde, Vigerslev sogn er ledig pr. 1.
marts 2016.
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan
der i perioder forventes overarbejde.
Der er tale om en varig ansættelse, men gravermedhjælperen er hvert år hjemsendt i januar og
februar måneder uden ret til løn fra menighedsrådet. Der arbejdes således i perioden 1. marts til 31.
december.
Vigerslev sogn har 2712 indbyggere. Ud over præsten er der ansat en organist, to kirkesangere, en
graver og en gravermedhjælper.
Vi ønsker os en medarbejder, der er vant til at arbejde med maskiner, der anvendes på kirkegårde.
Det er vigtigt for os, at den kommende gravermedhjælper kan indgå i det gode arbejdsmiljø, som vi
har på kirkegårdene og ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Det er ikke en betingelse, at
ansøgere har været på kurset Kirketjeneste for kirketjener/graver.
Ansættelse sker ved Vigerslev sogns menighedsråd Ørritslevvej 3, 5471 Søndersø.
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 udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk
uddannnelse kr. 235.960,00 (trin 1) og kr. 241.317,00 (trin 2)(nutidskroner). Den årlige løn udgør for
gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 270.913,00 (trin 1) og kr. 277.608,00 (trin 2)
(nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Sørensen på tlf. 65 96 40 23 /
mail: hsoer@km.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hans Sørensen, Granbakken 11, 5462 Morud eller på
mail til hsoer@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. januar 2016.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
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