DEN NORSKE KIRKE
Hægebostad kirkelige fellesråd
LEDIG INNTILL 20 % FAST STILLING SOM
KIRKETJENER I EIKEN KIRKE
Det er ledig fast stilling som kirketjener i Eiken kirke fra om med 1. mars 2018 i inntil
20 % stilling.
Ansvarsområder:
 Tjeneste ved gudstjenester annen hver søndag pluss høytider.
 Tjeneste ved begravelser. Det er mulig å søke stillingen også om dette ikke er
mulig pga. av annen jobb/skolegang.
 Tjeneste ved vielser.
 Tjeneste ved andre arrangementer i kirka (eks. møter, konserter etc.).
 Ansvar for drift og renhold av kirka og toaletter og kyrkjestova.
Kvalifikasjoner
 Erfaring med praktisk arbeid og gjerne også PC og AV-utsyr. .
 Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 Gode samarbeidsevner.
 Evne til å arbeide selvstendig.
 Interesse for menighetsarbeid.
 Evne og vilje til å arbeide lojalt for at Eiken sokneråd når sine mål og planer.
 Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt.
Vi tilbyr
 Samarbeid med en godt kvalifisert og entusiastisk stab.
 Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 Mulighet for fleksibel arbeidstid.
 Lønn etter tariffavtale innen kirkelig tariffområde og pensjonsordning i KLP.
 Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og KAs avtaleverk.
Annet
Hægebostad kirkelige fellesråd praktiserer meroffentlighet og alle søkere vil bli
offentliggjort ved forespørsel med mindre det foreligger særlige grunner. Aktuelle
søkere vil bli kalt inn til intervju. Det vil bli utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen i
samarbeid med den som ansettes. Prøvetid er seks måneder.
Om ikke annet avtales plasseres stillingen i kode 5137 Kirkegårdsarbeider, lønnssats
286 500 – 389 200.
Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til kirkeverge Carl Magnus
Salvesen på tlf.: 958 53 501 eller e-post.
Søknad med CV sendes til: Hægebostad kirkekontor v/kirkevergen, Lygnaveien 985,
4595 Tingvatn eller på e-post til: carl.magnus.salvesen@lyngdal.kirken.no.

Søknadsfrist: 01. februar 2018.
Hægebostad kirkelige fellesråd
Lygnaveien 985
4595 Tingvatn

Kontortid:
Tirsdag til torsdag 09:00 – 15:00

Telefon: 38 34 87 08
Kirkevergen mobil 958 53 501

