Budolfi kirke, Aalborg Domkirke søger ny kirketjener.
Den ene af Aalborg Domkirkes tre kirketjenere har valgt at søge nye udfordringer efter 8 gode arbejdsår i domkirken.
Nu søger vi hendes efterfølger.
Stillingen er en fuldtidsstilling som ønskes besat pr. 1/10-2021 eller snarest muligt.
Jobbet som kirketjener i Budolfi Kirke er alsidigt. Der er et højt aktivitetsniveau i Domkirken, idet vi ud over de mange
kirkelige handlinger også har mange koncerter og andre kulturaktiviteter. Domkirken tiltrækker desuden mange
turister, især i sommersæsonen. Kirketjenerne er dem, der i samarbejde med præster, organister, kordegne og
sangere får hverdagen til at hænge sammen. Du vil indgå i et team på tre kirketjenere, der i fællesskab tager sig af det
praktiske arbejdet i forbindelse med gudstjenester og arrangementer, samt rengøring i domsognets bygninger.
Desuden vil der være tilsyn med håndværkere/konservatorer m.m. og betjening af kirkens tekniske udstyr.
Vi lægger vægt på kvalitet i alle aktiviteter, og vi værdsætter en engageret indsats fra alle medarbejderes side. Vores
nye kirketjener må meget gerne have en håndværksmæssig uddannelse, men det er ingen betingelse, forudsat du har
et godt håndelag og blik for rengøring og vedligehold. Det er vigtigt, at du er udadvendt og serviceminded over for
menigheden og kirkens gæster. Du skal kunne lide at arbejde i et team af gode kolleger af mange forskellige
professioner, men du skal også kunne arbejde selvstændigt.
En del af arbejdet er weekend- og aftenarbejde, så en fleksibel indstilling til arbejdsdagen er nødvendig. Der
udarbejdes vagtplan af ledende kirketjener. Weekend- og aftenarbejdet samt helligdage fordeles ligeligt mellem de 3
kirketjenere. Onsdag vil være fast fridag. Da arbejdet også omfatter arbejde med børn, indhentes der børneattest.
Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer –
Det statslige Område (OAO-S) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det
tilhørende protokollat for kirketjenere. Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk. Organistaionsaftale
kirketjener
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.
Hvis du ikke allerede har gennemgået den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirketjenere skal den gennemføres
indenfor 2 år efter din ansættelsen.
Der vil være en prøvetid på 3 måneder.
Årslønnen (01.04.2021) aftales inden for intervallet kr. 276.674 - kr.356.764,74. Fikspunktet er kr. 276.674. Der er et
rådighedstillæg pr. år på kr. 26.109,18 og et ok- tillæg pr. år på 1.222,13.
Kunne du tænke dig at høre mere om jobbet, så er du velkommen til at ringe til kontaktperson Vibeke Gamst på tlf.
25559335 eller Kirketjener Rikke Pedersen på tlf. 98134928.
Kan du se dig selv som vores nye kirketjener, så send os din ansøgning med relevante bilag til 8364fortrolig@sogn.dk
senest mandag den 16. august 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 23. august.
Du kan læses mere om Domsognet på www.aalborgdomkirke.dk
Budolfi sogns Menighedsråd
Vibeke Gamst, kontaktperson for menighedsrådet

