Organist / Kirkemusiker søges
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd, Thisted provsti søger
en organist/kirkemusiker i en nyoprettet stilling 1. maj 2020 eller efter aftale
Vi søger en aktiv, kreativ og musikalsk medarbejder, der er bredt musikalsk funderet.

Vi søger en medarbejder, der kan dette, eller noget af dette. En medarbejder:
•

som kan lede den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige
handlinger, hvor både det klassiske og det moderne har plads

•
•
•

som kan lede familiesang, børne - og voksenkor
som kan forestå babysalmesang og familiesang
som kan lede og medvirke ved arrangementer i vores sognehus - f.eks. sangeftermiddage, debat- og
caféaftner, sogneaftner mv.

•

som kan medvirke musisk og på anden vis ved konfirmandundervisning, minikonfirmander, og andet
børne- og ungdomsarbejde

•
•
•

som aktivt vil samarbejde med skoler, institutioner, frivillige og spejdere
som vil være med til at udvikle nye aktiviteter for alle aldersgrupper
som har syn for, hvordan kirken kan bruge de forskellige (elektroniske) medier og dermed vil hjælpe
med at gøre vores aktiviteter synlige i sognene

•
•
•
•

som kan indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med øvrige medarbejdere
som kan arbejde selvstændigt og er god til at kommunikere
som er udadvendt og imødekommende
som brænder for det kirkelige arbejde og har indsigt i og interesse for kirkens liv og vækst

Vi tilbyder:
•
•
•

en stilling der aktuelt er på 27 timer pr. uge
en levende arbejdsplads med et godt samarbejdsmiljø, hvor vi gensidigt hjælper hinanden
fleksibelt samarbejde med vores anden organist  alsidige og interessante arbejdsopgaver

Orglet i:
•

Sjørring Kirke er bygget af Troels Krohn i 1985,
7 stemmer, 1 manual og pedal

•

Skjoldborg Kirke er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 1993,
10 stemmer, 2 manualer, pedal

•

Kallerup Kirke er et digitalt orgel fra 2007, Rodgers 557, med 29
stemmer

Instrumentet i:
•

Thorsted Kirke er et klaver

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10
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 kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr.–408.653,19 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk
Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes
rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales
i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin
2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker
OK tillæg på 929,91kr. (nutidskroner)
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne
kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus
ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Menighedsrådet - Kirsten Dueholm Fonseca, Tlf.: 23 93 37 90
Kontaktperson Menighedsrådet - Karin Fenger Madsen, Tlf.: 22 47 19 67

Ansøgningsfristen er fredag den 20. marts 2020 kl. 12.00
Ansøgning samt evt. referencer, sendes til
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg Kallerup Sognes Menighedsråd på mail: 8724fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 13 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at
•
•
•

der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
der er tre måneders prøvetid
der kan læses mere om sognene på www.stsk-kirker.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

