Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. web: www.sjk.dk

Jobopslag: Kirketjener til Sankt Jørgensbjerg Sogn i Roskilde
Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd søger en kirketjener på fuldtid (37 timer):
•
•
•
•
•
•
•
•

Som møder mennesker med smil, varme og overskud
Som er hjælpsom og nærværende
Som kan bevare overblikket i en travl og sammensat menighed
Som har lyst til at lave god og levende kirke sammen med de øvrige faggrupper og
Menighedsrådet
Som ønsker at være en del af et stort og engageret team
Som har lyst og evner til at formidle Sankt Jørgensbjerg Kirkes unikke historie ved
rundvisninger og kulturelle arrangementer
Som er i god fysisk form
Som har interesse for og gerne erfaring med PR via hjemmeside og de sociale medier.

Stillingen kræver evne til at kunne arbejde selvstændigt og stillingen indebærer et tæt samarbejde
med kirkens øvrige ansatte samt præster, og indebærer en hyppig kontakt til bedemænd,
periodevis håndværkere, besøgende til kirken og borgere knyttet til arrangementer i kirken.
Stillingen kræver at du er en habil IT-bruger, med mod på at lære mere. Du vil bl.a. komme til at
arbejde med formidling af kirkens liv via sociale medier og hjemmeside.
Stillingen forventes at kunne bestrides af en person med en venlig, imødekommende, empatisk og
uforbeholden tilgang til menigheden, andre ansatte og mennesker i øvrigt.
Dine primære arbejdsfunktioner er, at du skal medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger,
koncerter andagter mv. Du skal stå for pasning, rengøring og det daglige tilsyn med kirken. Af
andre arbejdsopgaver kan nævnes: årlig hovedrengøring af kirken, kontakt og tilsyn med
håndværkere i kirken, udførelse af småreparationer, indkøb af varer til brug i kirken, deltagelse i
møder, formidling af sognets aktiviteter via hjemmeside og andre medier. Vores kirke er
organiseret således, at du løbende ville skulle samarbejde med både frivillige og ansatte om at få
hverdagen til at fungerer.
Der er gensidig vikarforpligtigelse i sognegården i forhold til sognets anden kirketjener, som
primært tager sig af aktiviteter mv., som foregår dér.
Lønnen aftales inden for intervallet Kr. 263.394,49 – kr. 339.641,13 (niveau pr. 1. december 2017)
Der er knyttet pensionsordning og rådighedstillæg til stillingen.
Stillingen er en fuldtidsstilling, med en fast ugentlig fridag og ansættelsen sker på
overenskomstmæssige vilkår i henhold til Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og
Danmarks Kirketjenerforening med tilhørende protokollat for kirketjenere. Det betyder at vores
nye medarbejder enten er eller snarest efter ansættelsen skal uddanne sig til kirketjener.
Stillingen ønskes besat 1. august 2018 eller snarest herefter.
Kontakt Sankt Jørgensbjerg Sogns kordegn Inge Forsmann, 4634 1466 for spørgsmål af mere
overordnede karakter, eller sognets kirketjener i sognegården, Leif Laurberg tlf. 2445 6888 vedr.
f.eks. spørgsmål om den daglige drift mv.

Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. web: www.sjk.dk

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest. De første tre
måneder i tjenesten er en prøveperiode.
Arbejdspladsen er en af Danmarks ældste eksisterende kirker og er beliggende ”på toppen af
bjerget” med udsigt til Roskilde fjord og havn.
Du kan finde ud af mere om kirken, vores ansatte og menighedsrådet samt om sognets aktiviteter
m.m. på:
• www.sjk.dk
• www.facebook.com/sanktjorgensbjerg/
• www.instagram.com/sanktjorgensbjergkirke/
Send din ansøgning til job@sjk.dk senest den mandag den 18. juni 2018 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde jobsamtale i uge 25 og 26.

