Graver til Ramløse kirkegård
Stillingen som graver ved Ramløse Kirke, Ramløse Sogn er ledig pr. 1. februar 2021, da vores
nuværende graver går på pension.
Ramløse Sogn har 3.059 antal indbyggere, 8 ansatte i sognet. Sognet er en del af Ramløse-Annisse
pastorat og de to menighedsråd har et tæt samarbejde, hvilket også præger samarbejdet mellem
de to kirkegårde.
Menighedsrådet søger en ansvarsbevidst og fleksibel graver, med gode evner for samarbejde og lyst
til at være en del af et godt team af kolleger, ansat ved kirken. Du forventes også at indgå i et
kontruktivt samarbejde med kollegerne i nabokirken (Annisse), med hvem vi har et tæt samarbejde
i dagligdagen – herunder skal du vikariere ved ferie og sygdom, og derfor planlægges ferie i
samarbejde med disse kolleger.
Du bliver leder for en gravermedhjælper.
Stillingen er på 37 timer pr. uge
Graveren skal varetage følgende opgaver:
• Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, udvikling og drift, inklusive
udenomsarealer ved sogne- og præstegård.
• Arbejdstilrettelæggelse for gravermedhjælper
• Administration af kirkegården, herunder opdatering kirkegårdskartoteket (Brandsoft),
udstedelse og opdatering gravstedsbreve samt udskrivning af fakturaer
• Skabe god kontakt til kirkegårdens brugere
• Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger på alle hellig- og hverdage og ca.
hver anden weekend
• Føre tilsyn med kirken og kirkegårdens bygninger, samt forestå den indvendige rengøring
af kirken
Kirken har automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:
• Er udlært gartner
• Kan arbejde selvstændigt, og kan lede og tilrettelægge arbejdet på en landsbykirkegård
• Har evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården samt sikre en god betjening af
kirkegårdens brugere
• Har gode IT kompetancer og er vant til at arbejde med Brandsofts kirkegårdssystem
• Er flexibel og bidrager til et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk
• Ledelsesmæssig erfaring fra tidligere job er en fordel, men ikke et krav

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse sker ved Ramløse Sogns Menighedsråd beliggende Frederiksværkvej 132, 3200 Helsinge
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som
kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og
kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2
år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales
indenfor intervallet 289.193,00kr. – 368.721,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr.
303.654,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 318.113,00 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr.
(nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om
indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tine Bagger-Sørensen på
telefonnummer 40 88 33 60.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7395fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. januar 2021 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 27. januar 2021.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, samt børneattest.

