Nærværende Kirke- og Kulturmedarbejder søges til barselsvikariat
Et fleksibelt og meningsfyldt barselsvikariat som Kirke- og Kulturmedarbejder med fokus på diakoni ved
Aulum og Hodsager Kirker tilbydes på 20 timer med opstart d. 15. august 2018.
Har du lyst til at indgå i et engageret og tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi på forskellig måde arbejder med
Folkekirkens mission; ”at forkynde Kristus som hele verdens frelser?” Til dette formål har vi ved Aulum og
Hodsager Kirker et ledigt barselsvikariat som Kirke- og Kulturmedarbejder med særligt fokus på diakoni og
fællesskab.
Vi tilbyder en unik mulighed for at være en aktiv del af en levende kirke, hvor du vil komme til at arbejde
med meningsfyldte diakonale og sociale opgaver sammen med andre ansatte og frivillige. Du vil komme til
at være sammen med mennesker i alle slags livssituationer og livsfaser, og du vil få mulighed for at møde
dem med støtte, nærvær og vejledning. Dit arbejde vil ske i et fleksibelt miljø, hvor du har stor indflydelse
på din dagligdag og dine konkrete arbejdsopgaver, og hvor du kan få lov at skabe nye diakonale tiltag, som
matcher dine kompetencer.
Vi forventer, at du har hjerte for at være sammen med mennesker og har evnen til at møde dem, så de
føler sig set og villet midt i deres forskellige liv. Vi forestiller os derfor, at du er en åben og smilende person
med et lyst sind. At du har stor empati, er lyttende, tillidsvækkende og formår at rumme bredden i
menneskers tilværelse. Du skal have en ro over dig og kunne være tilstede og følges med mennesker midt i
alt det, der er deres. Du skal kunne skabe rammerne for gode inkluderende fællesskaber. Desuden skal du
være samarbejdsvillig, men også have selvstændighed og gå-på-mod i forhold til nye initiativer. Det vil
yderligere være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling og evt. har en uddannelse indenfor
diakoni.
Dine primære opgaver består i:
•
•
•
•
•

Ledelse af samtalegrupper for børn, unge og voksne
Udbredelse af Folkekirkens Familiestøtte i lokalområdet i samarbejde med koordinator for
Familiestøtten
Fællesskabsskabende aktiviteter og arrangementer
Trivselsfremmende tiltag og forløb
Frivillighedspleje og koordinering

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker ved Aulum Sogns Menighedsråd beliggende Markedspladsen 14, 7490 Aulum. Der er
tjenestested i både Aulum og Hodsager sogne.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for
sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales
indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr. (1.12.2017-niveau). Fikspunktet er 291.121kr. (1.12.2017niveau).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (1.12.2017-niveau). Fikspunktet er 304.984
kr. (1.12.2017-niveau).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (1.12.2017-niveau).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås
mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv i noget af det? Så er det måske dig, vi leder efter! Hvis du har brug for at få uddybet
noget, eller blot ønske at vide mere om stillingen og arbejdspladsen, er du meget velkommen til at
kontakte kontaktperson Henrik Friis Thomsen på tlf. 20 16 89 99 eller Kirke- og Kulturmedarbejder Mette
Lønborg på tlf. 23 11 48 87.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Aulum Kirkekontor att. kontaktperson Henrik Friis Thomsen,
Markedspladsen 14, 7490 Aulum eller på mail: 8792fortrolig@sogn.dk Mærkes: ”Barselsvikar”.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.06.2018.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 13.06.2018.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer
herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Til orientering har vi også en nyoprettet stilling som Kirke- og Kulturmedarbejder på 20 timer med fokus på
børn og unge. Det er muligt at søge begge stillinger. Se opslaget på www.aulumkirke.dk eller
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4820555

Engageret Kirke- og Kulturmedarbejder søges til nyoprettet stilling
En fleksibel og meningsfuld stilling som Kirke- og Kulturmedarbejder med fokus på børn og unge ved
Aulum og Hodsager Kirker tilbydes på 20 timer med opstart d. 15. august 2018
Har du lyst til at indgå i et engageret og tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi på forskellig måde arbejder med
Folkekirkens mission; ”at forkynde Kristus som hele verdens frelser?” Til dette formål har vi ved Aulum og
Hodsager Kirker en nyoprettet stilling ledig som Kirke- og Kulturmedarbejder med særligt fokus på børn og
unge.
Vi tilbyder en unik mulighed for at være en aktiv del af en levende kirke, hvor vi ønsker at møde børnene og
de unge i deres forskellige livssituationer. Du får mulighed for at være med til at udvikle på dette område
med meningsfulde aktiviteter og tilbud i et kreativt og fleksibelt miljø i samarbejde med ansatte og frivillige.
Du får stor indflydelse på din arbejdsuge og på dine opgaver og ansvarsområder ift. til netop dine
kompetencer og profil.
Vi forestiller os derfor, at du er et åbent og smilende menneske, der brænder for at dele verdens bedste
budskab med primært børn og unge. At du er imødekommende, nærværende og tillidsvækkende og forstår
at skabe gode rammer for fællesskab mellem mennesker. Vi har brug for en engageret person, der er god til
at ”være på”, og formår at levere kreativ formidling og indlevende undervisning. Det vil være en fordel i dit
arbejde, hvis du har grafisk sans og erfaring med PR. Desuden skal du være samarbejdsvillig, men også
kunne arbejde selvstændigt og være i stand til selv at planlægge din hverdag. Det vil yderligere være en
fordel, hvis du i forvejen har en uddannelse, der matcher kompetenceniveauet inden for
kristendomskundskab og kirkekendskab, som er nødvendigt for en Kirke- og Kulturmedarbejder.
Dine primære opgaver består i:
•
•
•
•
•

Babysalmesang
Minikonfirmandundervisning og evt. konfirmandundervisning
Børne- og familiegudstjenester
PR på sociale medier, i kirkeblad, flyers m.m.
Frivillighedspleje og koordinering

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker ved Aulum Sogns Menighedsråd beliggende Markedspladsen 14, 7490 Aulum. Der er
tjenestested i både Aulum og Hodsager sogne.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for
sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger
ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for
kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer

med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for
supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit
kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr.
(1.12.2017-niveau). Fikspunktet er 291.121kr. (1.12.2017-niveau).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (1.12.2017-niveau). Fikspunktet er 304.984
kr. (1.12.2017-niveau).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (1.12.2017-niveau).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås
mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv i noget af det? Så er det måske dig, vi leder efter! Hvis du har brug for at få uddybet
noget, eller blot ønske at vide mere om stillingen og arbejdspladsen, er du meget velkommen til at
kontakte kontaktperson Henrik Friis Thomsen på tlf. 20 16 89 99 eller Kirke- og Kulturmedarbejder Mette
Lønborg på tlf. 23 11 48 87.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Aulum Kirkekontor att. kontaktperson Henrik Friis Thomsen,
Markedspladsen 14, 7490 Aulum eller på mail: 8792fortrolig@sogn.dk Mærkes: ”Ny KKM stilling”.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.06.2018.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 13.06.2018.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer
herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Til orientering har vi også et ledigt barselsvikariat som Kirke- og Kulturmedarbejder på 20 timer med fokus
på diakoni. Det er muligt at søge begge stillinger. Se opslaget på www.aulumkirke.dk eller www.jobnet.dk

