Organist med korledelse til Hundige-Kildebrønde Sogn.
Hundige-Kildebrønde Menighedsråd søger en dygtig DOKS eller PO organist på fuld tid fra den 1.
marts 2019 som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk
variation indenfor både klassisk og rytmisk musik.
Vi tilbyder:
Et stort og aktivt forstadssogn med en middelalderkirke og en moderne kirke (1976) med gode orgler,
gode faciliteter og mange forskellige aktiviteter. En stor medarbejderskare, der er villige til at række
udover egne faggrænser, og hvor humor spiller en vigtig rolle.
En medarbejderskare, som gerne tænker nye tanker med respekt for de værdier, der kan være i
traditionen.
En sangglad menighed, som sætter pris på et friskt tempo i salmesangen.
En mulighed for at være med til at udvikle et musikliv i sognet, hvor både det klassiske og det moderne
har plads.
Gode muligheder for at udvikle det velfungerende pigekor, som er tjenestekor ved gudstjenesterne,
samt styrke børne - og spirekor.
Mulighed for at præge det fremtidige koncertudbud.
Vi forventer:
En dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk
fornemmelse og interesse for gudstjenesten.
En organist, der er åben for at inddrage klaver i gudstjenesten.
En korleder, der løfter korsangen i sognet og understøtter menighedens salmesang sammen med
pigekoret.
En korleder med pædagogisk sans til de mange opgaver med børn og unge.
En person, der ønsker at indgå i det gode samarbejde i sognet og være med til sammen med den anden
organist, præsterne og de øvrige medarbejdere at udvikle kirke- og musiklivet i Hundige-Kildebrønde
Sogn og bl.a. stå for musikledsagelsen i vores konfirmandprojekt.
En person, der kan arbejde selvstændigt.
Kirkernes orgler:
Orglet i Hundige Kirke er bygget af Frobenius 1978 og ombygget og udvidet af Frobenius 1987 og
består af 26 stemmer + 4 transmissioner, fordelt på 3 manualer og pedal.
Kildebrønde Kirkes orgel er af Troels Krohn 1976 og ombygget af Frobenius i 2011 og har 12 stemmer
fordelt på to manualer og pedal.
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Pigekoret:
Hundige-Kildebrønde sogns pigekor har egen hjemmeside, som kan give et vist indtryk af deres
hidtidige aktiviteter: www.pigekor.dk
Arbejdsforhold:
Ved Hundige og Kildebrønde kirker er der gode lokaleforhold med kontor og øvelokaler. Der er bl.a. 5
klaverer og et el-klaver udover de to orgler.
Koncerter arrangeres sammen med den anden organist og et musikudvalg. Det er oftest organisten der
står for afviklingen af koncerterne.
Der er gudstjenester på plejehjem i sognet, og der kan være enkelte andre opgaver udenfor kirkerne.
Hundige-Kildebrønde Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.
De to organister vil sammen indgå i en gensidig vikarforpligtelse, Der kan være pligt til at gøre tjeneste
ved andre ansættelsesmyndigheder i Greve – Solrød provsti i overensstemmelse med de aftaler
menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem, Kirkeministeriet, CO10
– Centralorganisationen af 2010 og Danske organister og Kantor samfund (DOKS) for organister.
Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny
løn/AC – skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og
rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med en eksamen i orgel og kor ledelse (tidligere PO organister) aftales i
henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 297.418,48 årligt (nutidskroner) og
basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Adm. chef Axel Rewitz på telefon 2145
5860 eller abr@kildebr.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7195fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 21. februar 2019 klokken
12:00.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted i uge 10. Der kan evt. forventes 2 ansættelsessamtaler
for egnede kandidater. Menighedsrådet kan desuden oplyse, at referencer vil blive indhentet.
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