Organist ved Them Sogns Kirker, Silkeborg provsti
Vi søger en fuldtids organist/kirkemusiker til besættelse pr. 1. august eller snarest derefter.
Vi ønsker en engageret og samarbejdsvillig organist/kirkemusiker, som er imødekommende og faglig dygtig,
og vil bidrage til vores fællesskab i og omkring vore kirker.
Vi søger en organist/kirkemusiker, der gerne vil arbejde med både børne – og voksenkor. Der har de
seneste 3 år ikke været kor ved kirken. Vi forventer derfor, at vores kommende organist/kirkemusiker både
musikalsk og pædagogisk vil se korarbejdet som en væsentlig del af stillingen.
Vi lægger vægt på, at kirken er en levende del af sognets liv. Organisten/kirkemusikeren vil få en
fremtrædende og synlig plads som det musikalske ansigt udadtil.
Orgelet i Them Kirke er et Marcussen orgel fra 1974 med 16 stemmer fordelt på 2 manualer. Orgelet i
Brande Kirke er et mindre orgel med 4 stemmer fra Jysk orgelbyggeri. Vi har el klaver i begge kirker. Der er
én gudstjeneste hver søndag, med gudstjeneste i Them to ud af tre søndage, og den sidste i Brande.
Arbejdsopgaver:
Udover gudstjenester og kirkelige handlinger har vi en række opgaver som baby – og børnesalmesang,
spaghettigudstjenester, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester og andre særlige gudstjenester.
Genopstart af korarbejde.
Er selvskrevet medlem af menighedsrådets aktivitetsudvalg og deltager i planlægning og afvikling af
arrangementer.
Får ansvaret sammen med menighedsrådet for at arrangere nogle årlige koncerter.
Vi tilbyder:
En fast stilling på 37 t ugentligt.
Organistens primære kolleger er kirkens 2 præster, kirkesangeren, kirke- kulturmedarbejderen og ikke
mindst de øvrige ansatte samt menighedsrådet.
Stillingen indbefatter gensidig afløsning ved ferier med nabosognet.
Vi er et bynært landsogn med knap 5.000 medlemmer af folkekirken.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010
og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.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-ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,20kr. – 367.626,89 kr. årligt (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07
kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til
det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121,12 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør
kr. 304.983,37 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner)

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontaktperson Birgit Dalsgaard tlf.: 40710292
eller sognepræst Andreas Engelbrecht Hansen tlf.: 30529780

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 7998fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 4. juni 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted d. 21. og 22. juni 2018.

