Kordegn i Gødvad sogn og Lille Hids pastorat, Silkeborg

Gødvad sogn og Lille Hids pastorat søger en ny kordegn til en stilling på 32 timer om ugen
Stillingen er ledig pr. 1. februar 2021

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:





Personregistrering
Betjening af borgere i kontorets åbningstid i Gødvad og Kragelund
Administrative opgaver
Regnskabsopgaver, primært med bilagshåndtering og betaling af regninger



Det ekstra som du kan

I de syv sogne er der i alt 14.777 indbyggere, heraf er 12.037 folkekirkemedlemmer.
Du vil blive en del af et kordegneteam med 1 kordegn på fuld tid og to kordegne på hhv. 24 og 11 timer.
For yderligere info: www.kragelundkirke.dk og goedvadsogn.dk
Vi forventer, at du:
 Har lyst til at indgå og kan se dig selv som en vigtig brik i kirkernes aktive liv
 Har lyst til at tage del i det daglige - og faglige fællesskab på kontoret og i kirken
 Kan arbejde selvstændigt og struktureret og kan samarbejde til alle sider
 Er uddannet eller har påbegyndt kordegneuddannelsen. Ansøgere med anden relevant baggrund kan
også komme i betragtning
 At du taler og skriver et velformuleret dansk
 Er imødekommende og serviceminded
Ansættelse sker ved Gødvad Sogns Menighedsråd, Silkeborg Provsti. Arbejdssted er i Dybkær Sognegård,
Arendalsvej 1, 8600 Silkeborg og på kirkekontoret i Kragelund, Sinding Hedevej 2 D, 8600 Silkeborg.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne 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 forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn
med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført
kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.
Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang
til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,46 kr.– 383.181,44
kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.653,57. (nutidskroner). Hertil kommer et OK18 tillæg på kr.
827,43(nutidskroner) Alle beløb er for en fuldtidsstilling.
Løn og Ok-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, 32/37.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til på tlf. 21697305.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8606fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 2. december 2020 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 9. december sidst på eftermiddagen og aften.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

