Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper på kirkegårdene ved Svostrup
og Voel Kirker er ledig snarest muligt.
Stillingen har en årsnorm på 1000 timer – fordelt med 500 timer
ved Svostrup Kirke og 500 timer ved Voel Kirke. Arbejdstiden er
afhængig af opgaver og årstid. Aflønningen sker på timebasis.

Arbejdsområde:

• Primær opgave er stedfortræder ved gravers ferie og fridage
• Rengøring af kirke
• K largøring og medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige
handlinger
• Medhjælp for graveren på kirkegården og kirkens andre arealer

Vi forventer, at du:

• Har kendskab til maskiner og anlægsarbejde
• Er selvstændig og ansvarsbevidst
• Har erfaring indenfor det grønne område / har grøn uddannelse
• Er imødekommende overfor kirkens brugere og kirkegårdens
besøgende, samt har lyst til samarbejde med kolleger og
menighedsrådene
• Har kørekort

Vi kan tilbyde:

• Et arbejde med frihed under ansvar
• Samarbejde med engagerede kolleger i et positivt arbejdsmiljø
• En alsidig arbejdsplads
Ansættelse sker ved Svostrup Sogns Menighedsråd beliggende
Allinggårdsvej 4, Svostrup, 8600 Silkeborg
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 uddannelse kr. 248.251,88
(trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn
udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse
kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2) (nutidskroner).
Der sker aflønning på timeløn.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Graver Ole Gade (Svostrup Kirke) – telefon 86877279 eller
Graver Helle Gade (Voel Kirke) – telefon 86853651
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Svostrup
Menighedsråd: 8607fortrolig@sogn.dk eller Voel Menighedsråd:
8021fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde
senest den 15. marts 2019.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 12, 2019.
Ansættelse hurtigst muligt.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

