Kirkegårdsgartner søges
En kirkegårdsgartnerstilling ved Sct. Catharinæ Sogn er ledig
til besættelse snarest muligt.
Du bliver ansat med arbejdssted på Hjørring Kirkegård, Aldershøjvej 13, 9800 Hjørring,
hvor du vil indgå i teamet af kirkegårdsgartnere.
Du vil i samarbejde med en makker eller i et mindre team være ansvarlig for den gartneriske pleje af et aftalt
område af kirkegården, herunder årets varierende opgaver med anlæg af gravsteder og granpyntning.
Samtidig vil du assistere ved begravelseshandlinger i forbindelse med gravkast og håndtering af blomster.
Endelig vil der være kontakt med pårørende og besøgende på kirkegården.
Vi forventer at:
 du er uddannet anlægsgartner, skovarbejder eller har tilsvarende gartneriske kompetencer
 du har flair og interesse i pleje og forskønnelse af en kirkegård, og at du er fortrolig med brugen af
gartneriske maskiner og værktøj
 du er service- og samarbejdsorienteret
 du er åben og imødekommende og har
situationsfornemmelse i forhold til folk i sorg og kirkegårdenes brugere
 du har ordenssans og arbejder struktureret
 du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
Det er en fordel, hvis du kender til kirkegårdsdrift.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og der vil være 3-4 måneders vinterhjemsendelse.
Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes
Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere
og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønnen udgør årligt for gartnere med en erhvervsuddannelse:
Basisløn trin 1: 292.519,72 kr. (nutidskroner) og Basisløn trin 2: 301.278,30 kr. kr. (nutidskroner).
Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed
er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef
Sally Thorning Enevoldsen på telefon: 98 90 05 55 mellem kl. 9.30 - 13.00.
Ansøgning vedlagt relevante bilag fremsendes hurtigst mulig og senest tirsdag den 10. marts 2020 kl. 12.00
til 8454fortrolig@SOGN.DK - mærket ”Kirkegårdsgartner”
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Se yderligere oplysninger på
 www.catharinae.dk
 www.hjoerringkirkegaard.dk

