Graver på deltid

Bering Valgmenighed søger en graver / kirketjener til Bering Kirke med
tiltrædelse den 1. maj 2020.
Stillingen er på 1100 timer pr. år hvilket svarer til i gennemsnit omkring 20 timer om ugen.
Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden.
Vi ønsker en imødekommende graver, der er stabil og fleksibel, og som har lyst til i fællesskab med præst og valgmenighedens bestyrelse at være kirkens ansigt ud ad til. En graver,
som har sans for at møde mennesker i sorg og glæde samt være respektfuld og loyal.
Graveren skal varetage følgende opgaver:
- Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirkegården samt omkringliggende arealer
- Plantning af årstiden blomster, grandækning, hækklipning, græsslåning samt snerydning
- Klargøring af kirken til gudstjenester samt deltagelse i andre kirkelige handlinger i forbin
delse med f.eks. bryllupper og begravelser.
Vi forventer, at du:
- Har lyst til og erfaring med gartnerarbejde
- Kan arbejde selvstændigt og kan planlægge dit eget arbejde i samarbejde med bestyrelse og
kontaktperson.
- Kan arbejde alene og uden kolleger i hverdagen
- Kan indgå i et samarbejde med valgmenighedens bestyrelse, præsten og kontaktperson.
Vi tilbyder:
• Et selvstændigt og udfordrende job med høj grad af frihed under ansvar og stor indfly
delse på egen hverdag.
• En kirkegård, hvor du har mulighed for at præge udviklingen, samt en bestyrelse, som er
åben overfor nye initiativer
• Der vil være mulighed for at deltage i nødvendige kurser.
Løn efter aftale med udgangspunkt i overenskomsten
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontaktperson Bent-Jørgen Sørensen på telefon 2163 3972 , mail bjvi@mail.dk. Se mere om Bering Valgmenighed på www.beringvalgmenighed.dk
Ansøgning med relevante bilag sendes til Bering Valgmenighed på mail: bjvi@mail.dk eller
med post til adressen: Bering Valgmenighed, Torshøjvænget 15, 8361 Hasselager (mærket
Graver)
Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2020
Bering Kirke er en Valgmenighedskirke.
En valgmenighed er en menighed inden for Folkekirken, der baserer sig på nærdemokrati:
på den årlige generalforsamling beslutter medlemmerne selv, hvad og hvornår, hvilket skal
ske.Bering Valgmenighed er funderet på N.F.S. Grundtvigs tanker bl.a. om et oplyst, frit og
åbent menneskesyn, gensidig tillid og samvær i godt og muntert fællesskab.

Bering Valgmenighed

Århusegnens Grundtvigske Valgmenighed
www.beringvalgmenighed.dk

