Stillingen som organist ved Drøsselbjerg kirke,
Drøsselbjerg kirke, er en lille landsby kirke, som har fælles præst med Kr. Helsinge og
Reersø.
Drøsselbjerg Sogn har ca. 450 sognemedlemmer, og ca. 22-.26 gudstjenester årligt.
Stillingen er 3,25 timer pr. uge med arbejde på lørdag og søndag. Stillingen ønskes besat
pr. 1. oktober.
Da vi har få kirkelige handlinger på hverdage er stillingen med arbejde lørdag og søndag,
Evt. arbejde på hverdage vil blive tilbudt mod ekstra betaling.

Jobbet indbefatter følgende opgaver:
-

Samarbejde med kirkesanger om gudstjenester og musikarrangementer
Medvirken til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Gudstjenester er i
gennemsnit hver 2. weekend.
Evt. medvirken ved sognearrangementer.

Vi forventer at du:
-

Engageret, pligtopfyldende og faglig dygtig
Vil være med til at udvikle vores kirke.
Vil deltage aktiv i samarbejdet med alle i kirken
Trives i samarbejde med alle ved kirken.

Arbejdstid:
-

Den normale arbejdstid er 3.25 timer ugentligt i gennemsnit (arbejdstidsbrøk 3,25/
37)
Arbejdstiden placeres af kontaktpersonen efter høring af medarbejderen, og vil
typisk over en 4 ugers periode udgøre 13 timer hvoraf de 3 timer er til rådighed.
Den faste arbejdstid og rådighed er planlagt til lørdag og søndag.
Evt. Ekstra arbejdtid på hverdage honoreres med timeløn.
Alle søn- og helligdage, den 24.12 og 31.12 er arbejdsdage med mindre andet
aftales.
Over-/merarbejde honoreres i forholdet 1:1.

-

Løn:
Lønnen er aftalt til 335.000 kr. (årligt grundbeløb pr. 31.03.12)
Omregnet efter arbejdstidsbrøk udgør lønnen pr måned den 01-04-2019
2.660,35
Der er aftalt et rådighedstillæg på 19.700 kr. (årligt grundbeløb pr. 31.03.12)
Omregnet efter arbejdstidsbrøk udgør tillægget pr måned den 01-04-2019
156,44
Månedsløn i alt incl. Tillæg Pr. den 01-04-2019
2.816,80
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Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Henriette Hald 23
81 26 64
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Henriette.hald@mail.dk og skal være
menighedsrådet i hænde senest mandag den 31. august 2020.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 36-37.Der vil blive
indhentet referencer samt straffe og børneattest.

Drøsselbjerg Menighedsråd

