Kirke- og kulturmedarbejder søges til de fem sogne Hornbæk, Tånum, Borup, Kousted, Råsted Pastorat i Randers Søndre Provsti, Århus Stift, med hjemsted i Hornbæk sognegård beliggende Hornbæk
Kirkevej 7, 8920 Randers NV.
Kan du bygge bro i vores 5 sogne?
Så er en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ledig til besættelse den 1. august 2019 eller efter aftale,
med respekt for allerede planlagt ferie.
Vores nye medarbejder skal have erfaring med at arbejde med mennesker på et niveau som folkeskolelærer
eller kirke- og kulturmedarbejder.
Stillingen er på 30 timer pr. uge.
Vi forventer, at du:
har hjerte for folkekirken og dens værdier
kan arbejde selvstændigt og lede dig selv i et job, hvor du er den eneste i din faggruppe
har evne til at tale med alle typer af mennesker
har mod på at tage kontakt til alle aldersgrupper
spreder glæde og god stemning omkring dig
er imødekommende, ansvarsbevidst, har ordenssans og overblik
er indstillet på at arbejde både aften og weekends
Opgaver vi ønsker varetaget:
etablering af - og vedligeholdelse af et netværk af frivillige
at du er medarbejdende på generelt at skabe kirkeliv og glæde i de fem sogne
at du er opsøgende i kontakten til ensomme ældre samt skaber målrettede aktiviteter for dem
at du er opsøgende i kontakten til familier, børn, enlige samt skaber målrettede aktiviteter for dem
at du er kreativ inspirator for sognets præster samt deltagende ved udvalgte gudstjenester/arrangementer
Vi tilbyder:
nyere velfungerende fysiske rammer og eget kontor
indflydelse på fordelingen af arbejdsdage/timer
frihed under ansvar
løn efter kvalifikationer inden for gældende rammer

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
sognepræst Dorte Jørgensen, på tlf. 8642 0560, e-mail doj@km.dk
kordegn Reelika Raadik Christensen på tlf. 8642 0260, e-mail rerc@km.dk
kontaktperson Bjarne Sønderskov på tlf. 4083 2906, e-mail 8516fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til Bjarne Sønderskov, Niels Ebbesens Vej 17, 8920 Randers NV eller på mail til 8516fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. april 2019 kl. 18.00.
Ansættelsessamtaler finder sted i Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV,
tirsdag den 28. maj.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest forinden tilbud om ansættelse.
Ansættelse sker ved Hornbæk Sogns Menighedsråd, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV. Med udgangspunkt fra Hornbæk Sognegård, vil arbejdet omfatte alle 5 sogne.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for

kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger
ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr.(1.4.2018). Fikspunktet er 286.922kr.
(1.4.2018). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 240.000 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer pr. uge (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (1.4.2018). Fikspunktet er 300.584 kr.
(1.4.2018). Der er ikkerådighedsforpligtelse til stillingen.
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 251.400 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer pr. uge (1.4.2018).
Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

