Gravermedhjælper til Uldum og Langskov kirker.
Vi søger en gravermedhjælper til Uldum-Langskov sogne, som er beliggende i Hedensted
kommune. Se mere på kirkernes hjemmeside www.uldumkirke.dk. Ansættelse snarest eller senest
1. maj 2021.
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsbegrænset med
ophør den 30. november 2021 og med mulighed for genansættelse.
Vi søger en person som:









Har flair og interesse i kirkegårdsdrift og i det ”grønne”, da det er her vores primære
opgaver ligger.
Har god evne for samarbejde og er i stand til at arbejde selvstændigt.
Har praktisk håndelag
Er møde stabil.
Har et stort service-gen og er venlig og imødekommende overfor besøgende på
kirkegårdene og i kirkerne og har forståelse for at møde mennesker i alle aldre i både deres
glæde og i deres sorg.
Er fysisk og psykisk robust.
Har kørekort til minimum kat: B og er mobil i forhold til de 2 kirker.

Som gravermedhjælper skal du, i samarbejde med teamet varetage følgende opgaver:



Kirkelige handlinger i samarbejde med teamet og kirkens øvrige personale i hverdage,
weekender og på helligdage.
Tilsyn, ren- og vedligeholdelse af kirkegårdene og tilhørende bygninger.

Vi tilbyder:





En varieret arbejdsdag med masser af frisk luft.
Frihed under ansvar.
Et godt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer og menighedsråd.
Et godt samarbejde mellem alle ansatte ved kirken.

Ansættelse sker ved Uldum – Langskov sognes menighedsråd beliggende Poul M. Møllers Plads 2,
7171 Uldum.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde
indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør kr. 254.542,40 (trin 1) og kr. 261.649,46 (trin

2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn. Løn, pension og feriepenge efter gældende
overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Graver Bettine Pedersen på
telefonnummer 20 22 99 35.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Uldum-Langskov menighedsråd Poul. M. Møllers Plads 2,
7171 Uldum eller på mail til kontaktperson Connie Nielsen 7900@sogn.dk. Kuverten/emnefeltet
bedes mærket ”Gravermedhjælper ansøgning”.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 7. april 2021.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 15.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference samt børneattest forud for
ansættelsen.

