
Gravermedhjælper i
Løsning og Korning sogne

Kunne du tænke dig at være med på et godt team af kirkegårdsansatte? Så er
stillingen som gravermedhjælper i Løsning og Korning måske noget for dig?

Løsning og Korning menighedsråd søger en gravermedhjælper med tiltrædelse 1.
oktober 2022.

Stillingen er på 37 timer/uge i april-november og 29 timer/uge i december-marts..
Stillingen kræver ikke nødvendigvis gartnerisk uddannelse.

Graveren vil som den daglige leder fordele arbejdet og stå for arbejdsplan,

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:
1. Vedligeholdelse og udvikling af kirkegårdene og udenomsarealer.
2. Græsslåning og håndtering af mindre maskiner.
3. Renholdelse og klargøring af kirkerne.
4. Kirketjenester efter aftale med graver.
5. Medvirke ved kistebegravelser og urnenedsættelser.
6. Telefonpasning og mindre administrative opgaver når graveren har fri.
7. Deltagelse i interne møder med både socialt- og koordineringsmæssigt sigte.

Om dig:
8. At du er god til at udføre det nødvendige arbejde og kan lide at arbejde udendørs..
9. At du er af natur et ansvarlig, omhyggelig, omgængelig og stabil.
10. At du fungerer godt i et team og er nem at arbejde sammen med - og samtidig

god til at arbejde selvstændigt.
11. At du gerne har et vist plantekendskab.
12. At du har syn for den særlige opgave det er at møde mennesker på kirkegården

og i kirken med respekt, empati og omsorg - og dermed være kirkens ansigt
udadtil.

Om os:
13. Vi lægger vægt på en velholdt kirkegård og at yde god service overfor vores

brugere.
14. Du vil komme til at arbejde som en del af et team på kirkegårdene i Løsning og

Korning med 1 graver og 2 gravermedhjælpere med base i Løsning Graverhus. Vi
er et meget forskelligt hold, hvor alles idéer og holdninger kommer i brug.

15. Du vil desuden blive en del af medarbejderflokken ved kirkerne.
16. Du vil opleve en god arbejdsplads, vi taler om tingene og løser udfordringerne i

dialog.
17. Vi tænker højt om det at være kirke for mennesker - både til gudstjenester og på

kirkegården.
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Du vil blive ansat under Løsning Sogns Menighedsråd (Vestergade 42A, 8723 Løsning)
som har samarbejde med Kornings Sogns Menighedsråd om fælles kirkegårdspersonale.
Korning Kirkegård er beliggende Klaks Møllevej 3, 8700 Horsens)

Du kan finde mere information på lkkirker.dk/ny-gravermedhjælper. Du er desuden
velkommen til at kontakte graver Claus Wesley Andersen (29 63 22 19) eller
menighedsrådsformand Jacob Honoré Broberg (26 85 16 84) for at høre mere om
stillingen.

Ansøgning sendes til Løsning menighedsråd på 7969fortrolig@sogn.dk, senest mandag
d. 15. august kl 18:00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på
landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Aftalen kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land
uden gartnerisk uddannelse

kr. 261.907,71 (trin 1) svarende til en timeløn på 136,13 kr.
kr. 269.220,41 (trin 2) svarende til en timeløn på 139,93 kr.

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land
med gartnerisk uddannelse

kr. 300.704,27 (trin 1) svarende til en timeløn på 156,29 kr.
kr. 309.707,92 (trin 2) svarende til en timeløn på 160,97 kr.
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