Organist/kirkemusiker søges til Christianskirken Aarhus
Christianskirken søger ny organist/kirkemusiker, der gennem sit arbejde vil medvirke til virkeliggørelse
af kirkens vision om at gøre evangeliet kendt, troet og levet.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. august 2019.
Ansættelsen sker ved Christianskirken (Christians Sogns Menighedsråd), Frederikshaldsgade 15, 8200
Aarhus N.
Vi søger en organist/kirkemusiker som:
• Brænder for kirkemusik på højt niveau, både klassisk og rytmisk
• Har sans for liturgi, og kan lade både klassisk og rytmisk musik tale ind i kirkens forkyndelse
• Trives i og bidrager til samarbejdet med såvel ansatte som frivillige medarbejdere
• Kan være inspirator for kirkens ulønnede lovsangsledere og musikere
• Er initiativrig og vil medvirke til at udvikle menighedslivet og bidrage med idéer hertil
• Har lyst til at etablere og udvikle forskellige ulønnede kor
Om stillingen
Christians Sogn har godt 15.000 indbyggere. Kirken er en aktiv kirke på Christiansbjerg. Der er en stor
søgning til vores to formiddags søndagsgudstjenester, ligesom der også kommer mange til rytmiske
gudstjenester og andre eftermiddagsgudstjenester. Kirken har ca. 440 siddepladser og der er
gennemsnitligt 530 til ugens gudstjenester. Gudstjenesterne og kirkens øvrige arbejde præges af mere
end 400 frivillige.
Der er ansat tre præster på fuld tid og en på halv tid. Derudover er der ansat 15 medarbejdere ved
kirken.
Christianskirken har pt. ingen kor, men vi ser gerne, at der etableres frivillige kor. Vi har et nystartet
børnekor og har de seneste år haft et lejlighedskor i forbindelse med de 9 læsninger. Der medvirker en
kirkesanger ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Vi forventer, at du som vores nye medarbejder medvirker ved søndagens og ugens øvrige gudstjenester,
samt spiller til kirkelige handlinger og øvrige opgaver fx konfirmandundervisning, årsmøde, kirkeaftner
etc.
Endelig forventer vi, at du vil være med til at forme stillingen, da vi ønsker, at du beriger musiklivet med
det, du er bedst til. Vi forventer, at du har et højt musikfagligt niveau fx DOKS eller PO kombineret med
anden uddannelse.
Kirkens orgel er oprindeligt bygget af TH. Frobenius & Co i 1959 med 30 stemmer. Orgelet blev
restaureret i 1979 og blev i 2002 renoveret og udbygget af orgelbygger Carsten Lund til at have de
nuværende 42 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.
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Vi tilbyder:
• Samarbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, der vægter teamsamarbejdet højt
• Godt besøgte gudstjenester
• Et rigt menighedsliv
Stillingsbeskrivelse og beskrivelse af sognet kan findes på www.christianskirken.dk .
Ansættelsesvilkår
Ansættelse af organist vil være omfattet af Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem
Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og
Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende
protokollat jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalen kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk .
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny
løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.639,84 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. –
61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
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.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og
CO10 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 kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening
inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til
det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin
2 udgør kr. 309.962,80 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner)
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
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Ansøgning
Ansøgningen sendes elektronisk til Menighedskoordinator og daglig leder Martinus Langer Nielsen på
mail: mani@km.dk . Ansøgningerne vil blive besvaret fra denne mail, ligesom afslag til ansøgere, der
ikke kom i betragtning vil blive sendt fra denne mail.
Ansøgningsfristen er senest den 22. marts 2019.
Der bedes medsendt CV, kopier af eksamensbeviser, anbefalinger samt referenceliste.
Der vil blive indhentet referencer samt evt. børneattest.
Samtaler og prøvespil forventes afholdt 1. eller 2. april. I forbindelse med prøvespil vil der være ekstern
musikkyndig konsulent til stede.
Yderligere oplysninger kan fås hos kontaktperson Mikael B. Madsen på telefon 2063 3344 eller hos
daglig leder Martinus Langer Nielsen på telefon 4172 7106.

Christianskirkens vision:
Christianskirken - et livstræ med mange grene
• rækker synligt ud i sognet...
• peger opad og inspirerer til at søge Gud...
• styrker og engagerer den enkelte og menigheden…
…for at gøre evangeliet kendt, troet og levet.

Offentliggjort 7. marts 2019
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