
Graver ved Særslev – Ejlby – Melby Kirker i Fyns Stift 

Da vores gravermedhjælper har søgt nye udfordringer slås der en stilling op som  

Graver ved Særslev, Ejlby og Melby Kirker til besættelse 01.10.2016 eller snarest derefter. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Årsnorm 1924 timer 

Vi søger en engageret medarbejder der    

- Har erfaring fra arbejde på kirkegård  

- Har ordenssans og er fleksibel 

- Udviser respekt, imødekommenhed og fleksibilitet over for gæster på kirkegården og i 

kirken 

Det er endvidere vigtigt, at graveren både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med kirkens 

øvrige personale, herunder ikke mindst den ledende graver, som dog umiddelbart forventer at gå på 

pension indenfor en kortere årrække. 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være følgende 

- Ren- og vedligeholdelse af gravsteder – kirker – kirkegårde og udenomsarealer 

- Hækkeklipning  

- Plantning af forårs- og sommerblomster 

- Granpyntning 

- Mindre anlægsarbejder 

- Kirketjeneste ved kirkelige handlinger 

- Vikariere for vores ledende graver ved ferie-fridage-sygdom 

- Der skal påregnes arbejde hver 2. weekend samt på søn- og helligdage 

Der er installeret automatisk dørlås og ringeanlæg ved de tre kirker.  

Ansættelse sker ved Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd beliggende Kirkevej 4,  

5471 Søndersø. 

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes 

Organisationer og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og 

graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med 

tilhørende protokollat for gravere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk  

Nuværende tjenestemandsansatte gravere 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 betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år 

efter ansættelsens start. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.  

Årslønnen aftales indenfor intervallet 256.466 kr. – 330.707 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt 

kr. 256.466.  

http://www.folkekirkenspersonale.dk/


Indplaceringen i lønintervallet forhandles mellem menighedsrådet og FAKK som 

forhandlingsberettiget organisation.  

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. 

(nutidskroner.) 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende graver Finn Toftegaard – 

telefon 40131451. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7863@SOGN.DK eller Graverkontoret, Kirkevej 2, 5471 

Søndersø. Med ansøgerens samtykke vil der blive indhentet relevante oplysninger. 

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest 26. august 2016 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 29. og 30. august 2016. 
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