
 

KIRKEGÅRDSLEDER SØGES TIL BRÆDSTRUP SOGN – 

HORSENS PROVSTI – AARHUS STIFT 

 

 

 

Brædstrup Menighedsråd søger en kirkegårdsleder til ansættelse snarest muligt. 

 

Brædstrup Sogn er et mellemstort og særdeles aktivt sogn (3490 indbyggere) 

med en kirke, to kirkegårde (Brædstrup Kirkegård på 23.000 kvadratmeter og 

Ring Kirkegård på ca. 5.000) og et nyudvidet sognehus. 

Kvalifikationer: 

Vi søger en engageret og synlig leder, der som minimum har en 4 årig faglig 

uddannelse som gartner. 

Den nye kirkegårdsleder har praktisk erfaring med forskelligartede 

gartnerrelaterede og administrative opgaver – samt gode lederegenskaber, der 

sikrer en professionel personaleledelse og et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt 

med sans for prioritering, planlægning og opfølgning. 

Kirkegårdslederen skal endvidere kunne varetage kontakten med offentligheden 

og de pårørende samt gerne være fortrolig med Folkekirken. 

 

Vi forventer: 

- at du har sans for traditionel samt moderne kirkegårdsdrift og 

kirkegårdskultur 

- at du har gode samarbejdsevner og en fleksibel indstilling samt en 

tillidsvækkende tilgang til dine omgivelser 

- at du er i stand til at planlægge og deltage i kirkegårdsarbejdet hen over 

året 

- at du er en habil bruger af MS Office og gerne Brandsoft kirkegårdssystem 

- at du vil indgå i turnus som kirketjener ved gudstjenesterne 

- at du er villig til løbende at efteruddanne dig 

- at du vil deltage i profil- og færdighedstest 

 

Vi kan tilbyde: 

 en spændende stilling med ansvar for udviklingen på både en gammel natur 

kirkegård og en mere traditionel kirkegård 



 fleksible og udfordrende arbejdsforhold i samarbejde med et engageret 

menighedsråd, to præster og kirkens øvrige medarbejdere. Der er 

udarbejdet en personalepolitik. 

 et godt arbejdsmiljø med tradition for tværfagligt samarbejde. Kirken har 

gået Arbejdstilsynets grønne smiley 

 gode kontor-, personale- og mandskabsfaciliteter 

Stillingen er en fuldtidsstilling og klassificeret i lønramme 26 med Brædstrup 

Sogn, Horsens Provsti som ansættelsesområde. 

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår. Prøvetiden er 3 måneder. 

Ansøgningsfrist er 10. april. 

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Brædstrup Menighedsråd på 

braedstrup.sogn@km.dk 

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos menighedsrådets kontaktpersoner 

Berit Hune Jørgensen tlf.nr. 2334 5732 eller Peder Mathisen tlf.nr. 4212 7379 

 

Oplysninger om Brædstrup sogn se hjemmeside: http://www.braedstrup-kirke.dk/ 
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