
Graver søges 
Fuldtidsstilling som graver i Gloslunde Pastorat er ledig pr. 1. juni 2017. 

Der er i forvejen en graver og to medhjælpere. 

Gloslunde pastorat ligger på naturskønne Vestlolland og består af Tillitze, Gloslunde, Dannemare 

og Græshave sogne. 4 kirker, 4 kirkegårde, en præstegård/have og en mindehave for stormflodsofre. 

Du skal varetage følgende opgaver: 

• Sammen med teamet varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, 

gravfæstelser m.m. 

• Kirketjeneste ved kirkelige handlinger og gudstjenester 

• Kontoropgaver  

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. 

Vi forventer, at du: 

• Er indstillet på at dygtiggøre dig inden for faget 

• Kan arbejde selvstændigt 

• Er fleksibel og en god teamplayer 

• Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø 

• Er pligtopfyldende, omhyggelig og har gode samarbejdsevner i forhold til dine kolleger, 

præst, menighedsråd, menighed og andre i lokalsamfundet 

• Er venlig, imødekommende og parat til at påtage dig nye opgaver  

• Har flair for pasning af vores udendørsarealer, rengøring og let vedligehold i vores kirker 

• Kan vedligeholde og lave småreparationer på vores maskinpark 

• Har gode IT kompetencer 

• Har evner til at styre de administrative opgaver via Den digitale Arbejdsplads og andre 

styresystemer. Der er kontoropgaver, som deles med den anden graver 

• Kan forberede og medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

• Har kørekort og bil 

Ansættelse sker ved Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes 

Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som 

kirketjener eller 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.  

http://www.folkekirkenspersonale.dk/


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), alt efter dine 

kvalifikationer.  

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen med et rådighedsbeløb oven i lønnen. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Morten Carlsen på 

telefonnummer 40545423/mail morten@tillitze.dk 

Ansøgning/cv med relevante bilag sendes til formand Susan Rasmussen: sura@lollands.net 

Deadline 1. april 2017. Samtaler finder sted i uge 16 

Venligst Gloslunde pastorats menighedsråd 

Webside: Gloslunde pastorat, se mere om os 
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