
Jersie–Kr. Skensved Sogne søger kirketjenere, 
der også kan varetage opgaver som gravermedhjælper 

Vi søger to kirketjenere til at varetage kirketjeneste og daglige praktiske opgaver på Jersie Kirkegård og i 
sognene i øvrigt. Stillingerne er en fuldtids- og en halvtidsstilling - begge gerne med ansættelse pr. 1. april 
2023.

Fuldtidsstillingen (37 t/uge) deles mellem kirketjeneste/administrationsarbejde/gartnerarbejde (45%)/ 
kirkerengøring samt renholdelse og vedligeholdelse omkring kirkerne, kapel og sognenes øvrige bygninger.

Halvtidsstillingen (18 t/uge) deles mellem kirketjeneste og tilsyn med håndværkerarbejde/udførelse af mindre 
reparationer og vedligeholdelser, som ikke kræver håndværksmæssig uddannelse, samt diverse forefaldende 
arbejde.

Kirketjenerstaben består i sidste ende af 3 fastansatte og 2 weekendhjælpere. 

Vores mål er at tage godt imod kirkegængere og besøgende. En samlet og imødekommende opgave, som alle – 
ansatte og frivillige – løfter i fællesskab og i godt samarbejde.

Kirketjenernes hovedopgaver er i fællestræk:

• Kirketjener ved gudstjeneste, dåb, bisættelse, begravelse, koncerter mv.  Rengøring og vedligeholdelse af 
kirkerne og deres omgivelser samt ringe med kirkernes klokker

• Renhold og pasning af kirkepladsen og anlægget (kirkegården) omkring kirkerne og sognenes andre 
bygninger efter anvisning og i samarbejde med vores graver

• Føre tilsyn med kirkerne og deres lokaler uden for brugstiden. Ure, klimaanlæg og andre installationer 
skal passes og efterses

• Ansvar for opvarmning af kirkerne og de tilhørende lokaler
• Indberetning af mangler ved kirkerne, deres lokaler og inventar til kirkeværgerne, som fører tilsyn med 

kirkerne
• Føre tilsyn med håndværkerarbejde og selv udføre mindre reparationer og vedligeholdelser, som ikke 

kræver håndværksmæssig uddannelse

April måned er afsat til sidemandsoplæring, så du/I er godt hjemme i jobbet, når vores nuværende kirketjener/
gravermedhjælper går på pension.

Uddannelse

Den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirketjenere skal gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start – 
hvis du ikke allerede har gennemført den. Mangler du uddannelsen, sender vi dig på kursus inden for de første to 
år af din ansættelse. Varigheden er 5 uger – fordelt på 4 kurser.

Aflønning og overenskomst

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. Fikspunktet er 283.243,77 kr. 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. 
Derudover et OK-tillæg på 1.251,15 kr. pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 25.935,00 kr. ved ansættelse på 37 timer. Alle nævnte beløb er i 
nutidskroner.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Løn, OK-tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

http://www.jersie-skensved.dk/


Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes 
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som 
kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det 
tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved 
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Kontakt 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Menighedsrådet, Peter 
Klokker, på tlf. 21 20 90 60. 

Ansøgninger med relevante bilag sendes til Jersie Sogns Menighedsråd på 7204fortrolig@sogn.dk 

senest onsdag den 15. februar. Samtaler vil blive gennemført løbende.

mailto:7204fortrolig@sogn.dk



