KIRKEGÅRDSLEDER SØGES TIL TAASTRUP NYKIRKE SOGN
Taastrup Nykirke Menighedsråd søger en kirkegårdsleder til ansættelse snarest muligt.
Taastrup Nykirke Sogn er et mellemstort og særdeles aktivt sogn (14.883 indbyggere) med en kirke,
en sognegård og kirkegård på 3 hektar.



Du får et bredt og alsidigt ansvarsområde, som stiller store krav til både dine faglige og personlige
egenskaber. Du bliver daglig leder for en velfungerende arbejdsplads med 3 engagerede
medarbejdere samt 2 sæsonarbejdere. Samtidig er det vigtigt, at du kan indgå aktivt i en åben dialog
og kommunikation med menighedsrådet.
Det bliver din opgave at varetage drift og anlæg af kirkegården, personaleledelse, administration
samt kontakt til offentligheden og til pårørende. Vi søger en kirkegårdsleder med gode
lederegenskaber, der sikrer en professionel personaleledelse og et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt
med sans for prioritering, planlægning, opfølgning og kommunikation. Kendskab til ASK

kirkegårdssystem er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer desuden at du:











Har kendskab til kirkegårdsdrift, herunder sans for såvel traditionerne som moderne
kirkegårdsdrift og -kultur.
Tager aktivt del i det praktiske arbejde på kirkegården i samarbejde med de øvrige ansatte.
Er kirkegårdens ansigt udadtil.
Samarbejder og idé-udveksler med kirke- og kirkegårdsudvalget.
Er interesseret i kirkens liv og arbejde.
Er en åben og uddelegerende leder.
Har flair for god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere.
Er fortrolig med IT, har erfaring med personaleledelse og har økonomisk sans.
Har en faglig uddannelse som gartner, hortonom eller lignende uddannelse, ligesom der
lægges vægt på relevant lederuddannelse og praktisk erfaring med kirke- og kirkegårdsdrift.
Såfremt du ingen lederuddannelse har, må du forvente at tage relevante lederkurser.

Vi kan tilbyde:





Et selvstændigt ansvar for udviklingen af en traditionel kirkegård.
Fleksible og udfordrende arbejdsforhold i samarbejde med et engageret menighedsråd,
kirke- og kirkegårdsudvalg, 4 præster og kirkens øvrige medarbejdere.
Gode muligheder for efteruddannelse.
Et godt arbejdsmiljø med tradition for tværfagligt samarbejde.

Stillingen er en fuldtidsstilling og klassificeret i lønramme 32 med Taastrup Nykirke Sogn, og Høje
Taastrup Provsti som ansættelsesområde. Indplacering sker efter anciennitet.

Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår. Prøvetiden er 2 år.
Ansøgningsfrist er 16. december 2019
Ansøgning med relevante bilag sendes til Taastrup Nykirke Menighedsråd på
7153fortrolig@sogn.dk. Der vil blive indhentet referencer.
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos menighedsrådets kontaktperson Søren Larsen på
mobil 2183 3130 eller formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget Niels Toftensberg på mobil
9955 8729.
Oplysninger om Taastrup Nykirke sogn - se vores hjemmeside www.taastrupnykirke.dk.

