Kirkesangersøges ,l Tved - Helgenæs – Visto8.
En s,lling som kirkesanger ved Tved-Helgenæs og Visto1 sogn, i Syddjurs provs9, er ledig 9l besæ;else
1.oktober 2022 eller snarest dere1er.
S9llingen er normeret 9l 12 ugentlige 9mer.
Vi 9lbyder en spændende s9lling, hvor det kollegiale samarbejde er i højsædet. Du får gode muligheder for
at være med 9l at præge og udvikle dine arbejdsopgaver og indhold.
Vi søger en kirkesanger, som:
•

Har lyst 9l at indgå i samarbejde med vores team, bestående af præst, organister, det grønne team
samt menighedsråd

•

Har en god sangstemme, der egner sig 9l at synge solo og lede fællessang

•

Selv kan indstudere og forberede nye stemmer og salmer.

•

Er fortrolig med og nysgerrig på rollen som kirkesanger, samt gudstjenesterne og deres liturgi.

•

Er åben og udviklingsorienteret over for forandring og nytænkning

•

Er venlig og imødekommende, samt har en posi9v og professionel 9lgang 9l arbejdet.

Kirkesangerens opgaver består af følgende:
•

Sang ved gudstjenester

•

Sang ved dåb, vielser, konﬁrma9oner, bisæ;elser og begravelser

•

Sang på helligdage

•

Sang ved juleafslutninger

•

Bede ind- og udgangsbøn

•

Deltage ved hverdagsgudstjenester/arrangementer e1er a1ale med præsten

Vi ,lbyder:
• En dynamisk og åben arbejdsplads, hvor der er højt 9l lo1et både personligt og fagligt
•

Åbenhed og ligeværdig kommunika9on

•

Mulighed for udfoldelse af egne musikalske idéer

•

Dejlige kirker med gode kolleger

For mere informa,on:
• Er der spørgsmål vedrørende s9llingen kan kontaktperson Ilse Mortensen kontaktes på
Mobil: 23 45 47 14 eller Mail: 8253fortrolig@sogn.dk
•

En fordel kan også være at besøge vores hjemmeside mols-helgenaes.dk

Ansæ;else sker ved menighedsrådet i Tved, Helgenæs og Visto1 pastorat.
Ansæ;else af en kirkesanger er omfa;et af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10Centralorganisa9onen af 2010 og organisa9onsa1ale mellem Kirkeministeriet og CO10 for

kirkefunk9onærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det 9lhørende protokollat for kirkemusikere.
A1alerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Årslønnen a1ales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nu9dskroner). Fikspunktet er
297.284,95 kr.
Der er rådighedsforpligtelse 9l s9llingen. Rådigheds9llægget udgør årligt 22.341,85 kr.(nu9dskroner).
OK 9llæg på 963,99 kr. (nu9dskroner) pr. år.
Løn, OK 9llæg samt rådigheds9llæg kvoteres i overensstemmelse med s9llingens ansæ;elsesbrøk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes 9l kontaktperson Ilse Mortensen på: 8253fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.september 2022.
Ansæ;elsessamtaler forventes at ﬁnde sted i uge 38.
Menighedsrådet forbeholder sig re;en 9l at indhente referencer.

