Kirketjener søges til Præstevang Kirke
Præstevang Kirke lægger vægt på at fortolke kristendommen i en nutidig og vedkommende sammenhæng
og skabe et rummeligt fællesskab, hvor alle kan føle sig velkomne. Kirketjeneren har en nøglefunktion i
denne sammenhæng som den, der sørger for det praktiske både ved gudstjenester og kirkelige handlinger
samt ved kirkens øvrige arrangementer.
Vi søger en person, der:
• er imødekommende og effektiv
• har praktisk håndelag og kan klare et fysisk krævende job
• kan arbejde selvstændigt , bl.a. med rengøring og vedligehold af kirken
• har lyst til at indgå i et velfungerende team af præster og øvrige medarbejdere
Stillingen er en fuldtidsstilling, der forventes besat pr. 1. marts 2018. Ansættelse sker ved Præstevang
Sogns Menighedsråd, og arbejdsstedet er Præstevang Kirke, Tamsborgvej 2, Hillerød.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener,
indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for
kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Også ansøgere, der ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, er velkomne til at
søge stillingen. Uddannelsen, der varer fem uger, skal i så fald gennemføres inden for to år efter
ansættelsens start.
Årslønnen aftales inden for intervallet 259.595,12 kr. – 334.742,92 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er
259.595,16 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau er 259.595,12 kr. ved ansættelse på 37
timer (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.497,48 kr.
(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks
Kirketjenerforening.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås på www.praestevang.dk eller ved henvendelse til kontaktperson
Anne Boye tlf.: 2928 7776 eller mail: ABBE@KM.DK
Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7417fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 15. december 2017.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

