Graver ved Aalestrup Kirke
Stillingen som graver ved Aalestrup Kirke er ledig til besættelse pr. 1.januar 2022
eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer.
Menighedsrådet kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde, som består af
kirkegårdsdrift og kirketjeneste, i turnusordning, med 2 gravemedarbejdere.
Som graver vil hovedopgaverne omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synligt lede, fordele og selv aktivt tage del i opgaverne på kirkegården.
Administrative opgaver, som knytter sig til kirkegårdsdriften.
På respektfuld vis indgå aftaler med pårørende og bedemænd
Nytænke fremtidens kirkegård i Aalestrup, i samarbejde med
menighedsrådet
Ansvarlig for kirkegårdens maskinpark
Ansvarlig for rengøring af kirke og sognehus
Varetagelse af kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige
handlinger(turnusordning).
Ansvarlig for pasning af udearealer ved præsteboligen.
Medarbejderudviklingssamtaler med kirkegårdens personale i samarbejde
med menighedsrådets kontaktperson.

Vi søger en graver med følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Har en relevant uddannelse, gerne uddannet graver, gartner eller lignende.
Kendskab til moderne kirkegårdsdrift og kultur – både praktisk og
administrativt. Herunder gerne kendskab til Brandsoft kirkegårdssystem.
Et godt overblik og kan planlægge, strukturere og koordinere de opgaver
som ligger i stillingen, både for graveren selv og de to medhjælpere.
Ledelseserfaring.
Åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet med kirkens øvrige personale,
præster og menighedsråd.
Fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
Flair for god, empatisk og seriøs betjening af kirkegårdens brugere.

Vi kan tilbyde:
•

Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar.

•

Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige
ansatte.
Gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.
Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver.
Personalemøder med kirkens øvrige ansatte.
Mulighed for at sætte eget præg og udvikle kirkegården.

•
•
•
•

•
•

Et aktivt og konstruktivt menighedsråd, som er åben for nye ideer.
De kurser, der er nødvendige – herunder relevante lederkurser - for, at
graveren kan varetage opgaven bedst muligt

Arbejdstid:
Der arbejdes ud fra en årsnorm, det vil sige, at der i perioder kan forekomme
merarbejde, som skal afspadseres på andre tidspunkter. Der skal forventes
tjeneste på lørdage, søndage og helligdage.
Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og
Offentlig Ansattes Organisationer(OAO-S) og Organisationsaftale for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem
Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende
protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte adgang. 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.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 372.431,15
kr.(nutidskroner). Fikspunktet er årligt 306.708,73 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt
21.952,42 kr.(nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens
ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem
menighedsrådet og FAKK.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail
til 8904fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde
senest torsdag den 2. december kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 8. december.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

