Stillingsopslag organist

Aaker og Pedersker kirker på Bornholm mangler en organist på fuld tid – er det dig?
Da vores organist gennem 19 år går på pension har vi brug for dig, som har lyst til at bidrage til at
menneskers møde med kirken bliver en god oplevelse uanset alder og uanset årsagen til mødet med kirken.
Selvfølgelig i tæt samarbejde med de øvrige ansatte ved kirkerne.
Der er mange forskellige aktiviteter i kirken og der er stor åbenhed for nye tiltag, så selvom du ikke
imødekommer alle vores ønsker, så vil vi gerne høre fra dig. Måske har du andre ideer, som vores sogne vil
få glæde af.
Dine opgaver:
• Deltagelse i alle kirkelige handlinger – gudstjenester, dåb, vielser, begravelser
• Deltagelse i forbindelse med dele af arbejdet med konfirmander og minikonfirmander, hvor
præsten ønsker dette
• Deltagelse i andagter på plejehjem og salmesangsaftner i præstegården
• Arrangere koncerter
• Videreføre babysalmesang, musikalsk legestue og ledelse af familiekor
• Deltagelse i ugentlige planlægningsmøder sammen med det øvrige personale
Vi forventer:
• At du er fleksibel i arbejdsplanlægningen, da det er vigtigt for os at imødekomme kirkegængernes
ønsker
• At du har uddannelse og gerne erfaring som organist
• At du er iderig og vil udvikle dine ideer sammen med os
• At du er flink og rar
• At du tager ansvar for at få tingene til at ske
• At du vil indgå konstruktivt i samarbejdet på tværs af alle personalegrupper
• At du vil være en del af fællesskabet i sognene
Vi tilbyder:
• Et spændende job sammen med en gruppe på 5 -6 ansvarlige og pligtopfyldende medarbejdere
foruden de 2 præster
• Vi er imødekommende og lydhøre og hjælper hinanden, hvor der er behov for det også på tværs af
faggrænser
• Du bestemmer selv, hvornår du vil arbejde, bortset fra de planlagte opgaver, selvfølgelig
• Mulighed for personlige og karrieremæssig udvikling
• Løn i forhold til overenskomsten
• 2 byer med et aktivt foreningsliv og masser af lokalpatroisme
Stillingen er ledig til besættelse 1/9 2019
Se på hjemmesiden, deltag gerne i en gudstjeneste eller to og ring endelig til kontaktperson Karin Svit Riis
på 20461018 eller sognepræst Birgit Friis på 29789822, hvis du vil vide mere før du sender din ansøgning.

Din ansøgning skal sendes til kontaktpersonen på mail: 7569fortrolig@sogn.dk. I emnefeltet skrives
ansøgning til organist og være os i hænde senest 17/6 2019 kl.9.00
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25, hvor vi også gerne vil høre dig spille et selvvalgt
stykke musik.

