Pædagogisk konsulent søges til Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring
Skole-Kirke-Tjenesten (SKT) søger pr. 1. oktober 2020 en pædagogisk medarbejder på 37 timer ugentlig.
SKT er en del af landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, som bidrager til at kvalificere skolernes
undervisning i kristendomskundskab samt at styrke forholdet mellem skole og kirke.
Ansøgerens opgave er sammen med den nuværende konsulent at:
 Udvikle nye kristendomsfaglige projekter, som bl.a. kan indgå i Åben skole-konceptet
 Medvirke på skolerne ifm. projekterne
 Fastholde og udbygge kontakten til skolerne (folke-, privat-, efter - og friskoler)
Ansøgeren forventes ud over erfaring at have faglige, teoretiske, praktiske og organisatoriske evner.
Deriblandt at kunne omsætte ideer til praksis og at kunne formidle til elever på samtlige klassetrin.
Gode samarbejdsevner og stor interesse i at være med til at udvikle samarbejdet mellem skole og kirke er en
forudsætning. Der vil være mulighed for selv at være med til at præge stillingens funktionsbeskrivelse.
SKTs kontor er en del af provstikontoret, Nørregade 18c, 9800 Hjørring.
Vi forventer:
 at du er uddannet lærer med linjefag i kristendomskundskab, eller anden relevant uddannelse.
 at du deltager i et forpligtende og ansvarligt samarbejde med den anden konsulent om de daglige
arbejdsopgaver samt udvikling af nye undervisningsmaterialer
 at du har administrativt overblik og praktisk sans
 at du er opsøgende i forhold til dine arbejdsopgaver på skoler
 at du medvirker til at skabe fortsat kontakt mellem skoler og kirker, mellem præster og lærere
 at du kan håndtere de sociale medier, og der igennem udbygge og fastholde kontakt til
samarbejdspartner.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for
sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Uddannelsesniveau - Såfremt du ikke opfylder det nævnte uddannelsesniveau i cirkulæret, er det en
betingelse, at den obligatoriske uddannelse for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder
gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om
uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønindplacering - Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere
sit kompetenceniveau, aflønnes i
Løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,45 kr. – 383.181,44 kr.(nutidskroner).
Fikspunktet er 303.653,57 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i
Løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.653,57 kr. – 433.790,18 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Forretningsudvalget og Kirkekultur.nu

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse
med ansættelsen.
Oplysninger om SKT kan indhentes på www.skt-hjoerring.dk
Praktiske oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
provst Thomas Reinholdt Rasmussen på tlf. 98921190/mail: trr@km.dk eller
konsulent Marianne Helverskov Nielsen på tlf.51200761/mail: mahn@km.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til provst Thomas Reinholdt Rasmussen på mail: trr@km.dk.
I ansøgningen bedes oplyst navn og tlf. nr. på 1‐3 personer fra ledelsen af tidligere ansættelser.
Ansøgningen skal være ovennævnte i hænde senest den 20. august 2020.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35.

