Hylleholt Menighedsråd søger kordegn.
Hylleholt Menighedsråd i Faxe Ladeplads søger Kordegn til ansættelse pr. 1. september eller snarest
derefter. Stillingen er på 20-26 timer pr. uge. Aftenmøder kan forekomme.
Vi søger en kordegn, der er struktureret, stabil, udadvendt og empatisk. Ansøgeren skal kunne
arbejde selvstændigt, være god til IT, samt kunne indgå i et positivt, loyalt samarbejde med
menighedsråd, præst og øvrige medarbejdere. Kordegnen har ansvar for, at borgerne oplever sig
mødt professionelt og imødekommende, samt at alle henvendelser besvares hurtigst muligt.
Kordegnens arbejdsopgaver skal omfatte betjening af kirkekontor og kirkelig- og civilregistrering og
kan bl.a. omfatte:
•
•
•
•

Kalenderstyring i Brandsoft og på sigt opdatering af sognets hjemmeside.
Bistand ved udfærdigelse af annoncer, pjecer, plakater og andet PR.
Sekretæropgaver for præst og menighedsråd.
Administration af sognets konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang og børnekor.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering, skal have bestået uddannelse i
personregistrering.
Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som
kordegn gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelse.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. –
349.309,70 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 160.694,57 kr. årligt ved ansættelse på 20 timer
(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks
Kordegneforening.
Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og
Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation,
Overenskomstansattes Centralorganisation (COII/OC-fællesoverenskomsten) organisationsaftale
mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II for kirkefunktionærer
med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker
www.folkekirkenspersonale.dk. Herudover er ansættelse omfattet af lov om retsforholdet mellem
arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven).
Ansøgningsfrist 15. juli 2022 kl. 12. Ansøgning sendes til kontaktperson Lars Nielsen på mail til
lan@km.dk. Yderligere oplysninger på tlf. 31 34 03 20.
Samtaler vil blive holdt d. 19. juli og 21. juli 2022.

