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

Jobopslag: Organist ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde Domprovsti
Vi søger en organist på 30 timer pr. uge til tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Løn efter
gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.
Vi ønsker en engageret, fleksibel og imødekommende organist, som er hjemme i både det klassiske og det
rytmiske, og som vil indgå i og bidrage til et nært og tillidsfuldt samarbejde med kirkens anden
fuldtidsansatte organist samt med kirkens fire præster, to kirketjenere, kordegn/daglig leder samt frivillige
og menighedsråd. Vi lægger vægt på, at vi er sammen om at lave kirke og bringe nye ideer ind. Og
organisterne er en synlig del af dette.
Følgende opgaver fordeles mellem dig og vores anden organist:
•
•
•
•
•
•

Gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke og sognegård herunder villighed til at opfylde rimelige
ønsker til musik
Gudstjenester på plejehjem samt lejlighedsvis på sognets to psykiatriske centre og psykiatrisk
bosted samt i Roskilde Arrest
Ledelse af Sankt Jørgensbjerg Koret, kirkens frivillige blandede kor med omkring 50 medlemmer,
som lejlighedsvis optræder i kirke og sognegård samt på plejehjem
Klaverspil til fællessang ved foredrag i seniorklub samt sangeftermiddage og sogneaftener
Lejlighedsvis deltagelse i undervisning af konfirmander og minikonfirmander
Afholdelse af babysalmesang i samarbejde med en af kirkens præster.

Derudover omfatter arbejdet:
•
•
•
•

•
•

Indstudering med og direktion af søndagskoret, der tæller ca. 12 sangere
Arrangering af og deltagelse i koncerter og musikgudstjenester i samarbejde med kirkens anden
organist
Deltagelse i diverse møder både med ansatte og frivillige
En arbejdsform, hvor kirkens personale, menighedsråd og øvrige frivillige samarbejder om at skabe
aktiviteter og liv i sognet. Samarbejdet sker bl.a. i Aktivitetsudvalget, hvor koncerter,
musikgudstjenester og øvrigt musikliv løbende bliver diskuteret
At indgå i gensidig vikarforpligtelse med organistkollega ved ferier og fridage
Plads til at realisere dine egne idéer.

Vi forventer at du:
•
•
•
•

Har idéer til udvikling af din egen jobfunktion og hvordan du gennem dit virke kan understøtte
kirkens mål og værdier
Er villig til at spille til kirkens sociale og kulturelle arrangementer, som kan finde sted uden for
kirkerummet
Har lyst til at arbejde med forskellige mål- og aldersgrupper, herunder børn og unge
Er villig til at spille til salmer og sange udenfor Salmebogen.

Sankt Jørgensbjerg Kirke har et velklingende orgel på 22 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Bygget
af P.G. Andersen og Bruun i 1999. Derudover et nyt el-klaver og et velklingende Yamaha C6 flygel i
Sognegårdens store sal.

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 vil få din daglig gang i Sognegården, hvor der er kontorfaciliteter.

·
·
·

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 fredag den 31. maj 2019 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 24 og 25.

