Kirkegårdsleder
ved Thisted
Kirkegårde
Thisted Menighedsråd søger ny kirkegårdsleder til et stort dynamisk sogn i en af
landets skønneste egne med et rigt kirkeligt og folkeligt liv.
Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 34 (skalatrin 47).
Stillingen ønskes besat 1. november eller snarest derefter.
Thisted Kirkegårde består af i alt 3 kirkegårde: Den gamle kirkegård (ved kirken), Søndre Kirkegård
og Vestre Kirkegård, som er byens aktive kirkegård. Vestre Kirkegård ligger smukt på sydvendt
skråning med udsigt over Limfjorden. Der er nyere mandskabsbygning fra 2011.
Ud over kirkegårdsleder er der ansat 11 gartnere og 1 kontorassistent.
Se mere på http://www.thistedkirkegaard.dk
Thisted Menighedsråd søger en dygtig, engageret, visionær kirkegårdsleder med uddannelses- og
erfaringsmæssig baggrund relevant for stillingen.
Faglige kvalifikationer:
 Relevant faglig uddannelse. Ansøgere, der har uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt
eller tilsvarende vil blive foretrukket.
 Indgående kendskab til praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnermæssige og
administrative opgaver.
 Indgående kendskab til personaleledelse og arbejdsmiljø.
 Indgående kendskab til økonomi, herunder budget og regnskab.
 Kendskab til forholdene omkring folkekirken vil være en fordel.
 Gode IT-kundskaber: Kommunikation og regneark.
 Interesse for bygningsdrift.
Personlige egenskaber: Vi forventer, at du:
 Som person er udadvendt, velformuleret og besidder empati.
 Har gode lederevner i form af en motiverende og synlig ledelsesstil.
 Er god til at kommunikere beslutninger videre.
 Værdsætter samarbejdet med menighedsrådet, kirkens ansatte, de frivillige medarbejdere
samt kirkegårdens brugere.
 Er visionær og udviklingsorienteret i en løbende forandringsproces.
 Er analytisk og løsningsorienteret i samspil på tværs af faggrænser.
 Har lyst til at arbejde for, at der skabes et godt arbejdsmiljø.
 God til planlægning, prioritering og opfølgning af opgaver.
 Ansvarsbevidsthed i forhold til kirkegårdens drift og udvikling.

Vi tilbyder:
 En engageret medarbejdergruppe, en aktiv menighed med mange frivillige, der varetager
mange forskellige opgaver.
 Et sogn, der værdsætter et åbent og udadvendt samarbejde.
 Et engageret menighedsråd, der er udviklingsorienteret, og som gerne vil uddelegere ansvar.
 Er positiv indstillet overfor videreuddannelse.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag: (eksamensbevis og dokumentation for
tidligere ansættelse).
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
 Menighedsrådets formand Jens Kristian Eriksen – Tlf.: 20 46 87 96
 Kontaktperson Gurli Jensen – Tlf.: 41 57 69 08
Ansøgning med relevante bilag samt evt. referencer, sendes til Thisted Sogns Menighedsråd
v/Formand Jens Kristian Eriksen på mail: 8721Fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfrist mandag den 20. august 2018, kl. 8.00.
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 36. (Evt. efterfølgende 2. samtale med
”Personlighedstest”).
Menighedsrådet kan oplyse, at
 Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 Ansættelsen sker på prøve i henhold til den til enhver tid gældende tjenestemandslov samt i
henhold til Kirkeministeriets til enhver tid gældende regler om tjenestemandsansatte
kirkefunktionærer.
Se yderligere oplysninger om Thisted sogn på www.thisted-kirke.dk
Generelle informationer:
Thisted er en købstad og havneby ved Limfjorden med 12.019 indbyggere i byområdet,
hvoraf 9.525 er medlem af Den Danske Folkekirke. Thisted Sogn har et levende menighedsliv i sogn,
kirke og Kirkecenter.
Thisted ligger smukt ved Limfjorden i det skønne Thy, landet mellem hav og fjord, og som er
karakteriseret ved åbne vidder, megen plads, frisk luft og en uspoleret natur.
Byen er centrum i Thisted Kommune, der er en del af Region Nordjylland.
Thisted ligger nogenlunde midt i kommunen og har en ca. fem km lang kystlinje langs fjorden.
Limfjordsbyen er politisk, økonomisk og kulturelt centrum i kommunen, og Thisted er den største by i
Nordvestjylland. Thisted har mange uddannelsesinstitutioner og et blomstrende handels- og kulturliv.
Thisted og omegn byder også på mange naturoplevelser. Det er i Thy, man finder Danmarks første
nationalpark, Nationalpark Thy. En række helt unikke småbyer er drysset som ravklumper ned langs
kysten ud mod det barske Vesterhav -f.eks. Klitmøller, der blandt surfere kloden rundt er kendt som
”Cold Hawaii”.
Mod øst ligger Limfjorden, som har en anderledes blid karakter i forhold til havet.
Og mod nordøst er der mulighed for at opleve det rige fugleliv på Vejlerne.
Thisted og Thy er bl.a. også kendt for sit rigt varierede sportsliv og sine talrige foreninger
inden for et bredt felt af interesser.

Yderligere oplysninger om Thisted og omegn
kan bl.a. studeres på:
www.thisted.dk
www.thy.dk
www.thy360.dk

