Vester Hassing Kirke

Kirke- og kulturmedarbejder i Vester Hassing Sogn
Stillingen som kirke- og kulturmedarbejder i Vester Hassing Sogn opslås hermed til besættelse pr. 1. august 2018 eller
snarest derefter- Stillingen er med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 19 timer.
Vester Hassing Sogn (i Aalborg Nordre Provsti) er beliggende 16 km nordøst for Aalborg og har omkring 3.000 folkekirkemedlemmer, 2-3-sporet skole, 3 daginstitutioner, en aktiv ungdom, hvor Kirken udbyder flere tilbud.
Vi søger en medarbejder, der kan indgå aktivt i et konstruktivt og innovativt samarbejde med kirkens øvrige personale.
Kerneområderne i det daglige arbejde vil være:
 Børn og unge: Formidling af kristendom, samarbejde med lokale foreninger samt deltage i kirke-skolesamarbejdet.
 Frivillighed: Pleje og udvikle nettet af frivillige i forbindelse med projekter og fortløbende aktiviteter for børn
og unge, voksne og ældre.
 Diakoni: Diakoni i bred forstand, herunder forældre og seniorer
 Undervisning
Vi søger en kollega/medarbejder, der:
 Brænder for kirkens liv og vækst.
 Er god til at arbejde selvstændigt og kreativt.
 Har gode evner til samarbejde og kommunikation, herunder at bidrage til synliggørelse af kirkens brug af
elektroniske og sociale medier.
 Har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre.
 Besidder musiske evner - i et vist omfang.
 Har relevant uddannelse og erfaring med basisviden inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed.
Der forventes såvel faglig som geografisk fleksibilitet, da der er et samarbejde med flere nabosogne.
Der vil blive indhentet børneattest.
Aflønning finder sted efter følgende kriterier – årligt på fuld tid:
 Medarbejdere, som ikke opfylder kompetencekravet (løngruppe 1), aflønnes inden for intervallet i
nutidskroner kr. 277.258 – 367.367 (fikspunktet udgør kr. 291.121).
 Medarbejdere, som opfylder kompetencekravet (løngruppe 2), aflønnes inden for intervallet kr. 291.121 –
415.887 (fikspunkt udgør kr. 304.983).
Beløbet kvoteres i forhold til ansættelsesbrøken.
Såfremt der aftales rådighedsforpligtelse, vil det ske i overensstemmelse med ansættelsesbrøken. Rådighedsbeløbet
er årligt kr. 30.462 ved fuld tid i nutidskroner. Beløbet kvoteres i forhold til ansættelsesbrøken.
Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes
Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv. kordegn, kirke- og kulturmedarbejdere mv., og med det tilhørende protokollat for kirke- og
kulturmedarbejdere (www.folkekirkenspersonale.dk).
For ansatte uden tidligere ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, skal der foretages ækvivalering af ansøgerens
kompetencer jf. cirkulære herom.
Oplysninger om stillingen fås i perioden 6. – 10. juni 2018 hos sognepræst Jessie Jørgensen, tlf. 98256028 – e-mail:
JJO@KM.dk. Stillingsbeskrivelse findes på kirkens hjemmeside (www.vesterhassingkirke.dk).
Ansøgning med relevante bilag og referencer sendes via mail til Menighedsrådets fortrolige postkasse
8385fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningsfrist senest den 18.6.2018. Ansættelsessamtaler gennemføres i uge. 25.

