
  

Gravermedhjælper   

  

En stilling som gravermedhjælper ved henholdsvis Særslev, Ejlby og Melby Kirkegård, Særslev-Ejlby-

Melby sogn er ledig pr. 01.06 2017.  

  

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan 

der i perioder forventes overarbejde.  

  

Vi forventer, at du:  

  

• Har erfaring fra arbejde på kirkegård   

• Har ordenssans og er fleksibel  

• Udviser respekt, imødekommenhed og fleksibilitet over for gæster på kirkegården og i   kirken  

• Det er endvidere vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med kirkens 

øvrige personale, herunder ikke mindst den ledende graver.  

 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være følgende: 

  

• Ren- og vedligeholdelse af gravsteder – kirker – kirkegårde og udenoms arealer  

• Hækkeklipning   

• Plantning af forårs- og sommerblomster  

• Granpyntning  

• Mindre anlægsarbejder  

• Kirketjeneste ved kirkelige handlinger  

• Vikariere for vores ledende graver ved ferie-fridage-sygdom  

• Der skal påregnes arbejde hver 2. weekend samt på søn- og helligdage. Der er installeret 

automatisk dørlås og ringeanlæg ved de tre kirker.   

  

Særslev, Ejlby og Melby Sogn har ca. 1200 indbyggere og der er 6 ansatte i sognet. Sognet er 

kendetegnet ved at vores største kirke (Særslev kirke) er placeret overfor Særslev skole. Kirkerne i 

Melby og Ejlby er 2 små landsbykirker ca. 5 km afstand fra Særslev. Der køres mellem disse - derfor 

forventes der et kørekort.  

  

Vi kan tilbyde:      

  

• Gravermedhjælperen er også kirketjener. Dette giver mulighed for kontakt til kirkens og 

kirkegårdens brugere - du vil i disse sammenhænge fungere som kirkens ansigt udadtil.  

  

Ansættelse sker ved Særslev-Ejlby-Melby Sogns Menighedsråd, Graverkontoret, Kirkevej 2, 5471 

Søndersø  

  

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået 

mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på 

www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse 

udgør kr. 240.740 (trin 1) og kr. 246.206 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn for gravermedhjælpere 

med gartnerisk uddannelse udgør kr. 276.401 (trin 1) og kr. 283.233 (trin 2) (nutidskroner). Der sker 

aflønning på timeløn.  

  

http://www.folkekirkenspersonale.dk/
http://www.folkekirkenspersonale.dk/


    

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende graver Finn Toftegaard  på 

telefonnummer 40131451/mail  Med ansøgerens samtykke vil der blive indhentet relevante 

oplysninger herunder - børneattest..   

  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Graverkontoret, Kirkevej 2, 5471Søndersø eller på mail til 

7863fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25.04.17 kl. 12.   

  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 27.04.17.  

  

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.  

  

  

  

  

  

mailto:7863fortrolig@sogn.dk

