Stillingsbeskrivelse for ”Graver med kirketjeneste” ved Jels Kirke
Timetal: Stillingen er en fuldtid-stilling med rådighedstid
Arbejdsområdet omfatter Kirke, Kirkegård, Kapel, Graverhus, Sognehus og
Præstegård.
Kirke:
- Kirketjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt enkeltstående
arrangementer. Tjenesterne deles med gravermedhjælperen(1 fuldtidsstilling
i 12 mdr.). Der skal således påregnes tjeneste ca. hver anden søndag samt et
antal helligdage
- Forberede det praktiske i kirken i forbindelse med gudstjenester og
arrangementer
- Forestå blomsterpyntning efter aftale
- Rengøring
- Lettere vedligehold
- Automatisk ringning

Kirkegård:
-

Alm vedligehold og pasning af kirkegården
Udførelse af den planlagte ændring af kirkegården i det omfang der er tid
Alm vedligehold af kapel
Urnenedsættelser

Graverhus:
-

Administrativt arbejde i forbindelse med drift af kirkegården
Indkøb af materialer til brug i Kirke, Sognehus og Graverhus.
Alm. vedligehold af maskiner og redskaber
Alm vedligehold af Graverhus

Sognehus:
- Alm vedligehold og rengøring

- Bordopstilling til arrangementer efter aftale med Præst/Menighedsråd
Præstegård:
- Større beskæringsarbejde af træer og buske
- Hækklipning
- Græsslåning

Personlige kvalifikationer:
I alle arbejdsmæssige sammenhænge repræsenterer graveren sit kirkesogn og
forventes derfor at udvise en tillidsfuld og ansvarlig væremåde.
Desuden forventes det at graveren:
-

Udviser engagement
Er venlig og smilende
Prioriterer et godt samarbejde højt
Har ordenssans
Kan arbejde selvstændigt
Kan lede og fordele arbejdsopgaver selvstændigt
Har kendskab til IT – herunder meget gerne programmet Brandsoft
Kan overskue kirkegårdens budget og handle derefter
Har teknisk og maskinel snilde

Jels Menighedsråd tilbyder:
- En alsidig arbejdsplads med mulighed for efteruddannelse/kurser
- En åben dialog med ledelsen med fokus på trivsel og sammenhæng blandt alle
ansatte (Præst, organist, gravermedhjælper, kirkesanger) og frivillige.
- En stor grad af frihed til selvstændig arbejdstilrettelæggelse
- Løn efter gælden overenskomst og med mulighed for forhandling
- En arbejdstelefon

Der gøres opmærksom på, at der ved ansættelse vil være en prøvetid på 3 måneder
samt at der vil blive indhentet referencer samt børneattest
Ansøgere med en gartneruddannelse vil blive foretrukket

