Gravermedhjælper til Elsted Kirkegård, Aarhus Nordre Provsti

Stillingen som gravermedhjælper ved Elsted Kirkegård opslås hermed til besættelse pr. 1. marts 2022 eller
efter aftale.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge hele året.
Arbejdsområderne omfatter i samarbejde med graveren alt forefaldende arbejde i forbindelse med
vedligehold, renhold og anlæg på kirkegården og omliggende fællesarealer, herunder bistand ved
begravelser og urnenedsættelser. Der indgår ikke kirketjeneste i stillingen.
Arbejdstiden er primært placeret fra mandag til fredag, men lørdagsarbejde vil forekomme ved begravelser.
Du har erfaring eller uddannelse indenfor det grønne område. Du er imødekommende overfor kirkegårdens
brugere og kan udføre arbejde selvstændigt. Kørekort fordres og erfaring og kendskab til Brandsofts
Kirkegårdssystem er ønskelig.
Ansættelse sker ved Elsted Sogns Menighedsråd, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup.
Elsted Sogn har ca. 5000 indbyggere og ca. 4100 folkekirkemedlemmer. Der er pt. 9 ansatte ved kirken.
Elsted Sogn er en del af en større forstad til Aarhus, der omfatter yderligere to sogne med en blandet
befolkningssammensætning såvel alders- som erhvervsmæssigt. Det er et sogn med relativt få
begravelser/bisættelser og mange dåb. Kirken er fra middelalderen og gennemgik senest i 2017 en større
restaurering. Til kirken hører endvidere en sognegård med kontorfaciliteter, konfirmandstuer og
mødelokaler. Kirkegården og det omliggende anlæg er smukt beliggende i udkanten af Elsted landsby ud
mod det åbne land med et areal på 14 ha. og ca 5.000 gravsteder. Se mere om os på www.elstedkirke.dk
Ansættelse sker som timelønnet og efter de ansættelsesvilkår der er fastsat i Overenskomst for
gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen
kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der er ingen uddannelseskrav til stillingen. Ansøgere uden gartneruddannelse aflønnes på basisløntrin 2 med
en timeløn på 137,49 kr. og ansøgere med gartneruddannelse lønnes på basisløntrin 2 for faglærte med en
timeløn på 158,17 kr. pr. time. Hertil ydes en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jørgen Andersen på telefon 40
43 62 27 eller mail 8073fortrolig@sogn.dk eller til graver Puk Agerup på telefon 21 63 41 03.
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. brev til Elsted Menighedsråd v/ Menighedsrådsformand Kjeld Juul
Christiansen, Elsted Sogn, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup eller på mail til 8073fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 31. januar 2022.
Ansættelsessamtaler afholdes den 7. februar fra kl. 11.00.

