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Organist til Vejby og Tibirke Kirker, Frederiksværk Provsti, Helsingør Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 15. januar 2019 kl. 12.00

Stillingen som organist er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019, eller snarest derefter.
Menighedsrådet søger en organist, der er parat til at indgå i et tæt samarbejde med kirkens præster og
øvrige ansatte. Med en højt fagligt niveau skal vores organist skabe en fin ramme om gudstjenester,
kirkelige handlinger m.m., og især støtte menighedens salmesang.
Vi har i vores pastorat to meget smukke middelalderkirker. Den relativt store Vejby Kirke med plads til 175
personer og den mindre Tibirke Kirke med ca.100 siddepladser. Hele lokalområdet er meget naturskønt,
med tæt adgang til skov og strand. Der er et stort menighedshus i Vejby og en lille stråtækt idyl i Tibirke.
Tibirke kirke har et G.F. Husted orgel fra 1989:17 st.,2 man. og pedal. Vejby kirke har et P.G. Andersen orgel
fra 1998:24 st.,3 man. og pedal.
Organisten forventes:
*at være fortrolig med såvel den ældre som den nyere kirkemusik
*at arrangere og udføre kirkekoncerter
*at besidde gode formidlingsevner over for konfirmander, minikonfirmander og skoleklasser
*at, hvis det er muligt, oprette og lede et frivilligt voksenkor
Vi søger et organist med eksamen fra enten en kirkemusikskole (PO/KMOK) eller fra et konservatorium
(DOKS).
Ansættelse af organisten vil være omfattet af gældende overenskomster mellem Kirkeministeriet og de
respektive faglige organisationer. Aftalerne kan ses på www.folkekirkepersonale.dk
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende
protokollater. Ved ansættelse, efter overenskomst i en DOKS-stilling, aflønnes i henhold til
overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten mellem
285.240 kr. og 347.571 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018). Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem 36.700
og 57.000 kr. (niveau 1. oktober 2018). Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker
efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med Kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister)
aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner)
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og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er
rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste
ved en kirker.
Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man
sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Ansættelsessamtaler og prøvespil: Uge 5-6 2019
Stillingsansøgning sendes til Vejby Kirkekontor 4,3210 Vejby.
Yderligere information om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand og sognepræst Ulrik Pilemand på
tlf.: 48 70 62 94 eller 23 40 62 26.

