Kirke- og kulturmedarbejder ved Ringsted Sogn

Ringsted Sogn søger en kirke- og kulturmedarbejder til ansættelse 1. november eller snarest derefter.
Kerneopgaven består i at lave musiske og kreative aktiviteter for børn. Du har hovedopgaven med
undervisning af juniorkonfirmander samt babysalmesang og legestue. I samarbejde med vores
4 præster skal du udvikle og gennemføre familiegudstjenester samt tjenester og andre aktiviteter
for børn og unge.

Vi ønsker at udvikle kulturelle arrangementer, og det kan være alt fra kunst, musik og foredrag til
temaaftner om eksistentielle spørgsmål eller historiske begivenheder. Du kan være med til at sætte
kirke, kultur og fællesskab i fokus. Ydermere vil det være en fordel, hvis du kan assistere i forbindelse
med vores børnekor.
I stillingen ligger også koordinationsopgaven med frivillige herunder administration, udvikling og
rekruttering.

Vi søger en medarbejder med pædagogisk, musisk og kreativ profil. Vi forventer, at du er serviceminded, proaktiv og selvstændig. Du skal have forståelse for folkekirkens opgaver og traditioner og kan
bidrage med høj kirkefaglighed. Du skal være stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, og du skal
fortsætte det gode relationsarbejde til vores lokale aktører som skoler, institutioner og foreninger.
Vi forventer gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper. Stillingen kræver et strukturelt overblik,
du skal have mange bolde i luften. Vi forventer, at du brænder for og kan bidrage til visionen om
kirkens liv og vækst.
Der kræves IT-kompetence på almindeligt brugerniveau. En vis fleksibilitet i arbejdstiden må
påregnes.
Uddannelsesmæssige kvalifikationer: 3K, lærer, pædagog eller anden relevant baggrund.
Sognet har 31 ansatte fordelt på 2 kirker, et kapel med kirkegård samt sognegård.

Ringsted har ca. 18.000 indbyggere, hvoraf de 13.000 er medlemmer af folkekirken. Byen ligger
centralt og har gode trafikforbindelser. I sognet er der ud over institutionerne, 3 folkeskoler,
2 private skoler samt et stort uddannelsescenter.

Vi tilbyder et arbejdsfællesskab i et velfungerende medarbejderteam, og vi lægger vægt på høj grad
af inddragelse og medindflydelse i opgaverne. Vi samarbejder gerne med byens kulturliv og medvirker
ofte ved diverse arrangementer, og vi spiller bl.a. en stor rolle i middelalderfestivalen, som afholdes
hvert andet år. Der er tale om et afvekslende arbejde, hvor du møder mennesker i alle aldre.
Stillingen er på 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være omfattet af Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen
af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikere og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.
Der indhentes børne- og straffeattest.

Ansøgningsfristen er fredag den 7. oktober klokken 12, og ansøgningen sendes til
Ringsted Sogn, Klostervænget 2A, 4100 Ringsted, 7363fortrolig@sogn.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Else Erikstrup
på tel 2029 6580, elseerikstrup@gmail.com

