
 

 

 

En af vores / Aarhus Domsogns kompetente kirketjenere har 

valgt at gå på efterløn. Er du hendes efterfølger? 

 

En stilling som kirketjener ved Aarhus Domsogn ønskes besat pr. 1.3.2021.  

Stillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer. 

Der er 2,8 fuldtidskirketjenerstillinger ved Aarhus Domsogn samt faste kirketjenervikarer. 

Arbejdsstedet vil være i Aarhus Domkirke og i sognegården. 

 
Aarhus Domsogn er i disse år under stor vækst og forandring. Sognet forventes inden for de 

kommende år at omfatte omkring 20.000 beboere. 

Aarhus Domkirke har hver uge tre faste gudstjenester. Dertil kommer vielser, kirkelige handlinger 

og ordinationer. Aarhus Domkirke har et stærkt musikliv, lige fra babysalmesang, musikalsk 

legestue, til drengekor, kantori og orgelkoncerter. Gennem de seneste år er der udviklet gode 

samarbejdsrelationer med Aarhus Katedralskole, Aarhus Universitet, Folkeuniversitetet, Biografen 

Øst for Paradis, Aarhus Teater, Kvindemuseet, lokale sociale og kulturelle foreninger/institutioner, 

Ingeniørskolen og Maskinmesterskolen.  

Dette bevirker, at der er mange aktiviteter i kirken i og uden for åbningstiden. Kirketjenerne 

udarbejder i fællesskab en løbende vagtplan.  

Stillingen som kirketjener indebærer - i samarbejde med øvrige ansatte - bl.a.  

▪ Opsyn med kirkerummet i den daglige åbningstid  

▪ Renholdelse af og tilsyn med kirken ude og inde. Rengøring i sognegården. 

▪ Deltagelse ved og klargøring til gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, aktiviteter i 

kirken 

▪ Rundvisning i kirken for grupper 

▪ Indkøb og koordinering af lettere forplejning i forbindelse med kirkelige handlinger, møder, 

koncerter m.v. 

▪ Der skal påregnes en del arbejde eftermiddag, aften og weekend 



Vi søger en medarbejder, der 

▪ har interesse for det kirkelige arbejde  

▪ har stor ansvarsbevidsthed, engagement, fleksibilitet 

▪ kan se sig selv i et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige personalegrupper og faste 

vikarer 

▪ er nærværende og rummelig over for kirkens mange besøgende 

▪ har overblik og kan arbejde selvstændigt, samvittighedsfuldt og med godt humør 

▪ har håndværksmæssig forståelse 

▪ behersker engelsk på samtaleniveau 

Løn og ansættelsesvilkår efter OAO-S Fællesoverenskomst og Organisationsaftale mellem 

Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening med tilhørende Protokollater. Lønnen for 

stillingen ligger inden for intervallet kr. 274.733 – kr. 354.262. (Fikspunkt kr. 274.733)  

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæg udgør kr. 25.926 årligt. Alle beløb pr. 

01.04.2020. 

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

 

Der er 3 måneders prøvetid.  

  

En ansøger, der ikke har uddannelse inden for området, skal være villig til at tage den 5 ugers 

uddannelse for kirketjenere inden for de første 2 år. 

Ansøgere, som kommer direkte fra en ansættelse på tjenestemandsvilkår i samme stillingstype, 

har ret til at bevare status. 

Der indhentes børneattest. 

 

Ansøgningsfrist: 4. januar 2021 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Aarhus Domkirkes Menighedsråd,  

8114fortrolig@sogn.dk  

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 2 2021 

 

Ansøgere er velkomne til at kontakte følgende for yderligere information: 

 

Menighedsrådsformand Ulla Skaarenborg tlf. 21 26 19 50. Mail ullaskaarenborg@outlook.dk 

Menighedsrådets kontaktperson, Winni Hauge tlf. 26 79 66 92. Mail winni@stofanet.dk 

Kirketjener Hans Henrik Christensen eller Theresa Kristensen tlf. 86 20 54 07  
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