
 

Kirketjener  

 

En stilling som kirketjener ved Vester Åby & Åstrup Kirker, Vester Åby - Åstrup er ledig pr. 1. 

april 2017. 

 

Stillingen er på 15 timer pr. uge. 

 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: 

 Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger 

 Indkøb af dagligvarer til arrangementer mv. 

 Rengøring af kirken 

 Bistå præst og menighed ved aktiviteter i forbindelse med menighedslivet 

 

Vester Åby & Åstrup Sogn har 1750 indbyggere, 6 ansatte i sognet.  

 

Vi forventer, at du: 

 

 Har interesse for kirkens liv og vækst 

 Kan arbejde selvstændig og selv planlægge og prioritere arbejdet 

 Er imødekommende over for kirkernes og kirkegårdenes brugere og gæster. 

 Har kørekort 

 Er indstillet på arbejde i weekender og aftener 

 Er indstillet på at hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med mødeaktivitet. 

 

 

Der vil til kirketjenerstillingen blive ønsket en person, som evt. har IT – kundskaber og som vil 

kunne hjælpe med sekretæropgaver/hjemmeside mv., det vil dog ikke være et krav. 

 

Ansættelse sker ved Vester Åby & Åstrup Sogns Menighedsråd beliggende i Faaborg Midtfyn 

Kommune. 

 

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. 

 

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

2 år efter ansættelsens start. 

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 256.466 kr. – 330.707 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 

256.466 kr. (nutidskroner).  

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.202,23 kr. 

(nutidskroner).  
 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 256.466  kr. ved ansættelse på       timer (nutidskroner). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks 

Kirketjenerforening. 

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

 

http://www.folkekirkenspersonale.dk/


 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Thomas Ravn på 

telefonnummer 28456048. 

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Thomas Ravn eller på mail til 
vesteraaby.sogn@km.dk 

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. februar 2017.  

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 11. 

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. 

mailto:vesteraaby.sogn@km.dk

