
 
 

 

 

 
 
 

 

   

 

Sørup Sogn søger kirkegårdsleder  

Til fælles drift og administration ved Sørup, Egense, 

Ollerup, Kirkeby og Tved kirker og kirkegårde 

Vores kirkegårdsleder gennem 15 år har valgt at søge nye udfordringer,  

derfor leder vi efter hans afløser pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.  

 

Det er en fuldtids tjenestemandslignende stilling og inkluderer kirketjeneste.   

Lidt om os: 

I 2015 indgik Sørup menighedsråd et samarbejde med de nærliggende sogne: 

Egense, Ollerup, Kirkeby og Tved. Samarbejdet med de fire sogne blev indledt 
for at skabe en fælles administration til gavn for en smidigere drift og en 

økonomisk gevinst for sognene og kirkegårdene. Målet var at udnytte 
tilrådeligt materialer og skabe fleksible og entydige arbejdsforhold for 

personalet, samt opnå en bedre service for brugerne af kirkerne og 

kirkegårdene. 

Vi favner både mennesker og natur, hvor menneskelig omsorg og biodiversitet 

er i højsæde. 

Vi ønsker en kirkegårdsleder, som: 

• Har erfaring som kirkegårdsleder eller anden tilsvarende 

ledelsesmæssig erfaring. 
• Er gartneruddannet eller lign.  

• Har viden og erfaring med ledelse, planlægning og økonomi. 

• Har lyst og evner til at lede og sammen med medarbejderne opretholde 
en god arbejdsplads og et sundt og sikkert arbejdsmiljø.     

• En leder som er fleksibel, samarbejdsvillig og som kan arbejde 
selvstændigt. 

• Evner og har forståelse for at arbejde i en kirkelig ledet organisation. 
• Har interesse for og viden om moderne kirkegårdsdrift og 

kirkegårdskultur. 
• Har ordenssans og kan overholde aftaler.  

• Er en god og naturlig ambassadør for kirken, og kan med respekt og 
empati indgå aftaler med pårørende og kirkegårdens besøgende.  

• Har en pædagogisk tilgang til at kunne hjælpe nye medarbejdere med 
særlige behov videre i arbejdslivet. 



 
 

 

 

 
 
 

 

   

• Er visionær i forhold til de fremtidige udviklingsmuligheder på 

kirkegården 
• En kirkegårdsleder der vil indgå i et tæt samarbejde med de fem 

menighedsråd, præster, organister, kirkesangere og eksterne 
samarbejdspartnere. 

• Har kørekort 

Vi tilbyder: 

• Et spændende og udfordrende job med et meget alsidigt indhold. 

• Ni engagerede gartner og gartneriarbejdere, hvoraf fire er i flexjob. 
Derudover et varierende antal praktikanter og frivillige.  

• En velfungerende organisation hvor du kan får mulighed at udvikle dig 
og være en tydelig leder. 

• Gode graverfaciliteter med kontor, frokoststue m.m. 
• En maskinpark hvor alt er op to date 

• Fælles firmabil.  
• En arbejdsplads hvor der er humor og højt til loftet. 

  

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte: 

Den nuværende kirkegårdsleder Dennis Andersen, telefon: 62 22 18 97 eller 

29 68 72 09 ved spørgsmål eller for aftale om et besøg 

eller  

Menighedsrådsformand og kontaktperson Luise Kiersgaard, telefon: 22 93 57 

86 eller mail: kontaktperson@soerupkirke.dk  

Se også vores hjemmeside: www.sørupkirke.dk 

 

Ansættelse sker ved Sørup Sogns Menighedsråd, Sørup Kirkevej 33, 5700 

Svendborg. 

Ansættelsesvilkår: Stillingen er en tjenestemandslignende stilling under FAKK 

og er klassificeret i lønramme 26 (løntrin 32-38). Der er administrationstillæg 
og rådighedstillæg tilknyttet stillingen. Der indhentes referencer, straffeattest 

og børneattest. 
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Ansøgning med relevante bilag: sendes til Sørup Sogns fortrolige postkasse: 

7678fortrolig@sogn.dk mærket ”kirkegårdsleder” senest 7. september 

2021 kl. 12.00.  

Første runde samtaler forventes afholdt d. 15. og 16. september.  

Personlighedstest og 2. samtale d. 27. september.   

Vi glæder os til at høre fra dig!  


