Kirkesanger
En stilling som kirkesanger ved Boholte Kirke, Boholte Sogn er ledig pr. 1. april 2019.
Stillingen er på 17 timer pr. uge.
Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:
Synge ved højmesse, gudstjenester på forskellige plejehjem og sygehuset og ved de forskellige kirkelige
handlinger som f.eks. dåb, vielser og bisættelser.
Tjenestestederne er Boholte kirke samt tre plejehjem og sygehuset i Køge. Tjenestestederne ligger i
cykelafstand.
Arbejdstiden forventes at ligge på søn– og helligdage og i øvrigt i løbet af ugen tirsdag, onsdag, torsdag
samt lørdage, hvor du skal synge til bisættelser og begravelser. Sidst nævnte forventes placeret på tirsdage,
onsdage, torsdage og fredage fra 10.00 – 11.30 samt lørdage 10.00 – 14.00; der kan også forekomme
aftentjenester.
Mandage er fridag og fredag er løs fridag, dog undtaget første fredag i måneden.
Vi søger en klassisk kirkesanger, og vi forventer naturligvis, at du har en god sangstemme i forhold til at
synge kirkerummet op. Desuden forventer vi, at du er samarbejdsvillig i forhold til dine kollegaer i kirken,
og at du er mødestabil.
Vi regner med, at du har en positiv indstilling og medbringer et godt humør.
Ansættelse sker ved Boholte Sogns Menighedsråd beliggende Boholtevej 97, 4600 Køge
Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 126.232,00 kr. – 184.492,68 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 129.468,58 kr
for 17 timer / uge. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 9.729,95 kr. (nutidskroner) for
17 timer/uge
.

Aflønningen sker efter kvalifikationer. Menighedsrådets forslag til lønniveau er 12.467,00 kr. pr. måned.
(nutidskroner) ved ansættelse på 17 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem
menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jytte Bahn Petersen på telefonnummer 5185
5935 / mail: jyttebahnp@gmail.com
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Boholte Kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge eller på mail til
9117fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. marts 2019.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

