
Nordstevns Pastorat, Strøby, Valløby og St.Tårnby sogne SØGER KIRKETJENER 

Stillingen er på 20 timer pr. uge.  

Kerneopgaver 

•  Forberede og medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger 
•  Ansvarlig for at løse praktiske opgaver i forbindelse med kirkens arrangementer 

•  Rengøring af kirke og sognegård 

Vi forventer at du 

•  er positiv, hjælpsom, imødekommende og engageret 
•  har evnen til at bevare overblikket i en travl hverdag 

•  kan arbejde selvstændigt og svinge en kost 
•  indgår i et positivt samarbejde med de øvrige ansatte og frivillige ved kirken 
•  har erfaring med brug af IT arbejdsmæssigt eller privat 
•  er robust, da omrokering af møbler etc. efter arrangementstype er nødvendigt 

•  har kørekort, da vi har 3 kirker i Pastoratet 

Vi tilbyder 

•  Engagerede frivillige og menighedsråd samt gode kollegaer 
•  Kontakt med kirkens mange besøgende 
•  Et job med frihed under ansvar 

•  Skiftende arbejdstider både aften, weekend og helligdage 

•  Fleksibel arbejdstid under hensyn til opgavernes udførelse 

Så hvis du har lyst til at være med i en udviklingsorienteret organisation, hvor det er sjovt 
at have travlt, hvor du glædes ved at se ting vokse og hvor fokus er på at udvikle kirkerne 
i Nordstevns Pastorat til at være en naturlig del af menneskers liv, så er stillingen lige 

noget for dig. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 http://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. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere 

gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). 

Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. 

(nutidskroner). 

http://www.folkekirkenspersonale.dk/


Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks 

Kirketjenerforening. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens 

ansættelsesbrøk. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

Spørgsmål om stillingen kan rettes til Sognepræst Janne Melcher, 2349 0966 

Ansøgningen skal sendes på mail til 7497fortrolig@sogn.dk senest 6. marts 2023 kl. 

12.00. Samtaler forventes at finde sted den 13. marts 2023. 
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