Stillingen som organist ved Østermarie kirke er ledig pr .1. marts 2018.
Vi søger
* en person med gode musikalske evner, gerne en PO-organist
* en organist som gerne involverer sig i menighedens liv
* en organist der er indstillet på et godt samarbejde med
sognepræst, kirkepersonale og menighedsråd
Vi tilbyder
* et Marcussen orgel med 21 stemmer
* en stilling på ca. 10 timer ugentlig.
En ansøger, der på grund af andet arbejde, alene har mulighed for at medvirke
ved tjenester i weekender, vil også kunne komme i betragtning.
* ansættelse og løn ifølge organistoverenskomsten.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Stillingens omfang:
Organiststillingen er for øjeblikket nomineret til 10 timer ugentlig.
Det omfatter først og fremmest gudstjenester på søn- og helligdage. Derudover er der rundt regnet
en snes bisættelser/begravelser årligt og nogle ganske få vielser. Ofte er disse tjenester om fredagen
eller lørdagen, men også på andre hverdage. De senere år har der også været nogle få "lørdagsdåbsgudstjenester".
Der er for øjeblikket aftale om, at organisten holder/organiserer to årlige koncerter. Her har den ene
koncert normalt været en julekoncert.
Derudover er der beregnet tid til personalemøder og MU-samtaler.

Vi vil naturligvis helst, at den ansatte organist tager så mange af disse tjenester som muligt, men er
også klar over, at det kan være vanskeligt for så lille en stilling - især hvis organisten skal
koordinere organist-tjenesten med et andet arbejde.
Derfor er menighedsrådet også åben over for - for den rette ansøger - at skrue stillingen sammen på
en måde, så der tages størst muligt hensyn til ansøgers behov. Dette kunne for eksempel være, at
organisten alene ansættes til at spille ved gudstjenester på søn- og helligdage - og evt. tjenester på
lørdage - og menighedsrådet så sørger for at skaffe anden organist til tjenester på andre tidspunkter.
De sædvanlige regler for ferie og fri-weekender er naturligvis altid gældende.
For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes:
Kontaktperson: Beatrice Jørgensen, tlf. 61316747, mail: trixijorgensen@yahoo.dk
Sognepræst: Øjvind Hansen, tlf. 56470069 ell. 23480069, mail: onh@km.dk
Menighedsrådsformand: Georg Kofoed-Pihl, tlf. 56470709, mail: georg@kofoed-pihl.dk

