
 
 
 
Kirkegårdsleder søges til Linå og Sejs-Svejbæk Kirkegårde, Silkeborg Provsti  
 
Stillingen som kirkegårdsleder ved Linå og Sejs-Svejbæk Kirkegårde tæt ved Silkeborg er 
ledig pr. 1.3.23 eller snarest muligt herefter. Vi søger en kirkegårdsleder med stærke 
ledelsesfaglige og sociale kompetencer samt æstetisk sans, der kan bidrage til den 
fortsatte udvikling af kirkegårdene, udvikle arbejdsgange og metoder med blik for løbende 
optimering af drift. Du skal ligeledes sikre det gode arbejdsmiljø og bevare og udvikle en 
attraktiv arbejdsplads. 

Stillingen er en tjenestemandslignende stilling under FDK (Foreningen af Danske 
Kirkegårdsledere). 

Linå menighedsråd er ansættende myndighed, og menighedsrådene i Sejs-Svejbæk og 
Linå har et tæt samarbejde og mange fælles ansatte. Kirkegårdene består af en traditionel 
og ældre bykirkegård i Linå med en kirke fra 1200-tallet og en moderne anlagt, 
arkitekttegnet kirkegård i Sejs-Svejbæk, hvor kirken er indviet i 1989.  

Vi er optagede af biodiversitet og bæredygtigt drift af kirkegårdene og går bl.a. i det 
kommende år i gang med et større arbejde omkring vores kirkegårdsplan i Linå. 
Anlæggene skal udover nogle tekniske forbedringer også gerne give mulighed for andre 
aktiviteter på kirkegården. 

Stillingsindhold består bl.a. i 

• Personaleledelse og ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de 
kirkegårdsansatte 

• Ansvar for rekruttering af kirkegårdspersonale i samarbejde med menighedsrådet 
• Udarbejdelse af planer og projektering af nye og eksisterende anlæg, herunder 

plejeplaner for gravsteder  
• Indkøb af maskiner, materialer og planter til kirkegårdenes drift inden for de 

økonomiske rammer de 2 menighedsråd har fastsat. 
• Udarbejdelse af udkast til budget for kirkegårdene til behandling i menighedsrådet 
• Attestering og kontering af regninger   
• Indberetning af løn til regnskabskontor for kirkegårdspersonalet og ansvar for 

registering af flextid 
• Lønforhandlinger og udarbejdelse af lokallønsaftaler og lignende i samarbejde med 

menighedsrådene 
• Ansvar for vedligeholdelse af kirkegårdenes maskinpark 
• Løbende opdatering af de digitale kirkegårdskort og 

kirkegårdsadministrationssystem 
• Du indgår i mindre omfang i opgaveløsningen ude på kirkegården  



 
 

Din profil 

• Du er uddannet inden for det grønne område, f.eks. faglært gartner, hortonom, 
landskabsarkitekt eller lignende og har erfaring med kirkegårdsdrift  

• Du er optaget af ledelse som faglig disciplin og kan sikre et godt samarbejde med 
personalet og andre aktører med forskellige faglige kompetencer og 
personligheder.  

• Du har æstetisk sans og interesse for det grønne område. 
• Du er loyal over for Folkekirken som arbejdsplads. 
• Du vægter kundeservice højt, er empatisk af natur, møder andre mennesker med 

åbenhed og har en tydelig og anerkendende ledelsesstil.  
• Du kan arbejde strategisk, selvstændigt og struktureret og er dygtig til at prioritere, 

planlægge og følge op. 
• Du har et solidt kendskab til IT og er daglig bruger af Brandsoft, word, excel 
• Du har et indgående kendskab til økonomi, budgetter og regnskab. 
• Du formulerer dig godt i både skrift og tale og har flair for at formidle talmateriale.  
 

Vi tilbyder 

• To kirkegårde kendetegnet ved stor mangfoldighed af gravstedstyper  
• En spændende stilling, hvor ledelse, administration og planlægning er en central del 

af opgaven 
• To engagerede menighedsråd, der i samarbejde med kirkegårdslederen lægger de 

store linjer 
• Stor variation i opgaver og mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsninger 

inden for de lovmæssige rammer 
• 5 kirkegårdsansatte medarbejdere, der er dedikerede til opgaverne og har et godt 

indbyrdes samarbejde. 
• Mulighed for lokal og regional sparring med andre kirkegårdsleder-kolleger  
• Hjælp og sparring i forbindelse med personalesager og lign. ved provstiets fælles 

personalekonsulent 
• En erfaren regnskabsfører, som løser en stor del af opgaverne omkring 

bilagshåndtering m.v. 
• Et godt kollegialt fællesskab i de to sogne 

 

Stillingen er omfattet af Cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022 om kirkefunktionærer 
ansat på tjenestemandslignende vilkår.  

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår og stillingen er klassificeret i lønramme 
30. Der er 3 løntrin i lønrammen og indplacering sker efter anciennitet. Skalatrin 39 svarer 
til en årsløn på 389.928 kr. og skalatrin 43 svarer til en årsløn på 420.488 i aktuelt niveau. 
Derudover er der et administrationstillæg til stillingen på årligt 5.345,83 kr. aktuelt niveau.  



Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk 

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres 
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.  

Kirkegårdslederen ansættes af Linå Sogns Menighedsråd. Du vil blive bedt om at oplyse 
referencer. Du skal have gyldigt kørekort B og vi indhenter straffeattest 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Kontaktperson Linå Menighedsråd Tina Randløv, tlf. 30 48 63 40 

Ansøgningen og CV med relevante bilag og sendes til 8020fortrolig@sogn.dk - mrk. 
”Ansøgning kirkegårdsleder” i emnefeltet. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 9. januar 2023 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler i første runde finder sted i Silkeborg Provstikontor d. 19. og 20. 
januar 2023 og evt. 2. runde d. 27. januar 2023.  

Kandidater, der går videre til anden rundes samtaler skal gennemføre en 
personprofilanalyse og efterfølgende tilbagemelding på test m.m. hos Jobhouse i Århus, 
der forventes at ligge 24. eller 25. januar 2023.  

Se mere om Linå og Sejs-Svejbæk Kirker på www.linaakirke.dk og www.sejs-
svejbaekkirke.dk  

 

 

www.folkekirkenspersonale.dk
mailto:8020fortrolig@sogn.dk
www.linaakirke.dk
www.sejs-

