
Stillingen som kirketjener ved Odense Valgmenighed er ledig d. 1. august 2021. 
  

Stillingen er som udgangspunkt på 12 timer pr. uge. Timetal og indhold justeres efter aftale. 

Kirketjeneren varetager følgende opgaver: 

• Kirketjeneste ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger 

• samarbejde med kirkens mange frivillige 
• Indkøb og forberedelse af servering i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og 

arrangementer, herunder klargøring og pyntning af kirken 

• Øvrige praktiske opgaver, der knytter sig til kirkelige handlinger. 

• Oprydning og pyntning af området umiddelbart rundt om kirken og når påkrævet også 

snerydning og saltning af fortov og pladsen foran kirkebygningen 

• Åbne og lukke kirken, samt klargøring og oprydning i forbindelse med Odense Valgmenigheds 

egne arrangementer 

Odense Valgmenighed har knap 600 medlemmer, og der er i alt 4 ansatte: præst, organist, 

kirkesanger og kirketjener.  

Vi forventer, at du 

• er imødekommende, ansvarsbevidst, udadvendt og har forståelse for kirkens liv og virke 

• har relevant erfaring eller en faglig baggrund, der matcher de opgaver, jobbet indebærer 

• som én af vores front-medarbejdere møder menigheden med positiv tilgang, forståelse og 

hjælpsomhed 

• indgår i tæt samarbejde med præst, organist og kirkesangere om de kirkelige handlinger og 

med menighedsrådet og vores samarbejdspartnere om de øvrige opgaver, du varetager 

• har ordenssans, blik for æstetik og selvstændighed 

• på eget initiativ løser eller bistår ved de praktiske og servicebetonede opgaver, jobbet 

omhandler 

• er positivt indstillet på at indgå i vores team af dygtige og engagerede medarbejdere og 

medvirke til et godt arbejdsmiljø for alle samt deltager i personalemøder. 

• Er passende og diskret klædt til de kirkelige handlinger  

Vi tilbyder 

• en aktiv kirke med mange aktiviteter, et stærkt fællesskab og engagerede frivillige 
• et godt og nært samarbejde med kirkens øvrige ansatte 
• et job der byder på stor grad af selvstændighed. 
• en arbejdsplads, hvor alle – både præst, personale og menighedsråd – tager del i de fælles 

opgaver 

• varierende arbejdstider, hvor også aften- og weekendarbejde indgår 

• tilskud til beklædning efter aftale 

Det forventes at hovedferien afholdes i forbindelse med kirkens lukning for hovedrengøring og 

vedligeholdelse i juli måned. Den øvrige ferie afholdes i hele uger. 

Der holdes efter aftale med kirkeværgen 3 årlige frisøndage, dog ikke ved højtiderne. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter 

ansættelsens start. 

Aflønning svarende til kirkeministeriets lønramme for kirketjenere. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Anne Grete Pilgaard på tlf. 

61410052.   

Ansøgning med CV sendes til odense.valgmenighed@gmail.com 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 1. maj 2021 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 18.5.2021.   

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

 


