Kirketjener
Kirketjener ved Vejle Sct. Nicolai Sogn
Stillingen som kirketjener ønskes besat snarest og senest pr. 1. august 2019. Stillingen er
en fast stilling.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:
• kirketjeneste ved kirkelige handlinger
• pasning og tilsyn samt rengøring af kirkens og sognets øvrige bygninger og lokaler
• servicering i forbindelse med mødevirksomhed og øvrige aktiviteter
• samarbejde med menighedsråd og personale.
Vi forventer, at du er serviceminded, har gode samarbejdsevner, selvstændigt kan
tilrettelægge arbejdet, er nærværende og rummelig overfor kirkens besøgende og kan
betjene PC på brugerniveau, og du skal beherske engelsk på samtaleniveau.
Du må regne med, at en del af din arbejdstid vil ligge på skæve tidspunker: om
eftermiddagen, aftenen og i weekender.
Ansættelse sker ved Vejle Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd beliggende Søndermarksvej
84, 7100 Vejle, med primært tjenestested ved Sct. Nicolai Kirke.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige
Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og
Organisationsaftalen 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.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres
indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 254.440 kr. – 328.095 kr. (nutidskroner). Fikspunktet
er 254.440 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.011,01 kr.
(nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Der kan blive en forpligtelse til at gøre tjeneste under andre sogne i Vejle Provsti i henhold

til de aftaler, Vejle Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd måtte indgå herom. Du vil blive ansat
med Vejle Sct. Nicolai Sogn som tjenestested og indgå i et team af tre kirketjenere, som
tilsammen løser alle sognets kirketjeneropgaver. Der er en forpligtelse til at afstemme
ferie/fridage og weekender med dine to kirketjenerkolleger.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson René
Vilstrup-Bie på tlf.: 9360 0216. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. e-mail til
7893fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være i menighedsrådets e-mail boks senest den
17. maj 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 13. juni 2019.
Indkaldelser til samtaler vil blive sendt ud senest i uge 22. Hvis man ikke har hørt fra os i
denne uge, er man ikke kommet i betragtning.

