
DEN NORSKE KIRKE  
Narvik kirkelige fellesråd 

 
 

   

 

Kirketjener/gravplassarbeider i 100% stilling med 

hovedansvar for Kjøpsvik kirke og gravplasser i Ballangen og 

Kjøpsvik.  
 

Er du vår nye kollega og medarbeider?  

Vi søker etter en selvstendig og engasjert kirketjener/gravplassarbeider i 100% stilling som skal ha 

allsidige oppgaver innenfor drift av gravplassene samt kirketjenerfunksjon. Tiltredelse etter avtale. 

Narvik kirkelige fellesråd er et fellesorgan som på vegne av soknene har ansvar for å ivareta ulike 

administrative og økonomiske oppgaver, som blant annet å ha ansvaret for drift og forvaltning av 

gravplasser og kirker. Fellesrådet har ansvaret for driften av 15 gravplasser i Narvik, Ballangen og 

Kjøpsvik samt Narvik krematorium. Det er cirka 4,5 årsverk på gravplassene. I tillegg kommer 

ekstrahjelp i sommermånedene. 

 

Arbeidsoppgaver: 
● Sommer og vinter-vedlikehold og utvikling av grøntanlegg og uteanlegg i/rundt 

gravplassene  

● Planting, vanning og øvrig oppfølging og vedlikehold i forbindelse med stell av gravplasser. 

● Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av begravelser og urnenedsettelser. 

● Bruk av saksbehandlingssystemet «Gravlund» for søk og registering av graver. 

● Drift, vedlikehold og reparasjon av maskiner, utstyr samt gravplassens bygninger. 

● Gi god service ovenfor gravplassens brukere. 

● Medvirke til at lov, forskrift og gravplassvedtekter blir fulgt opp. 

 

● Tjenestegjøring ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer. 

● Klargjøring og renhold av kirken i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. 

● Foreta nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar og bygning. 

● Sørge for forsvarlig tilgjengelighet til kirken. 

● Delta i stabsmøter med annen kirkelig betjening i Kjøpsvik 

● Eventuelt andre arbeidsoppgaver etter behov. 

 

Kvalifikasjoner: 
● Primært ønsker vi søkere som har utdanning som fagarbeider innenfor bygg, drift eller grønt 

faglig utdannelse. 

● Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil også bli vurdert. 

● Praktiske ferdigheter og erfaring fra ulike typer vedlikeholdsarbeid. 

● Krav til førerkort klasse BE. 

● Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting. 



Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for stillingen. 

 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, herunder om vedkommende er: 

● Ryddig og strukturert. 

● Selvstendig, men samtidig er god på å samarbeide. 

● Initiativrik, løsningsorientert og har evne til å tak i, gjennomføre og sluttstille 

arbeidsoppgaver uten direkte oppfølging av andre. 

● Har evne til å ha en god dialog med publikum og samarbeidspartnere. 

 

Vi tilbyr 

● Lønn etter avtale i henhold til KA sin tariff og kvalifikasjoner. 

● Spennende og allsidige arbeidsoppgaver. 

● Arbeidstid med mulighet for en viss fleksibilitet. 

● God pensjonsordning gjennom KLP 

 

Søkere må være medlem av Den norske kirke.  

 

Arbeidet vil medføre uregelmessig arbeidstid med noe kvelds- og helgearbeid. 

 

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med 

eventuelt intervju. Søkerne bes oppgi to referansepersoner. 

 

Tiltredelse etter avtale 

 

Kontaktinformasjon 
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Daglig leder i Kjøpsvik,  Tove Irene Gundersen, 

tlf: 958 26987, e-post: tn726@kirken.no.eller fungerende kirkeverge Morten Andersen tlf: 411 

05959 eller per e-post: ma872@kirken.no. 

 

Arbeidssted: 
Etter nærmere avtale fordeles stillingen mellom de ulike arbeidsoppgavene. Oppmøtested og 

nærmeste overordnende vil være i Kjøpsvik. Det legges opp til et bredt samarbeid for alle 

kirkegårdsansatte i fellesrådsområdet. 

 

 

Søknad sendes til:  
 

Narvik Kirkelige Fellesråd. 

Aleen10. 

8516 Narvik.  

Eller e-post: kirkevergen.narvik@kirken.no, og merkes: søknad kirketjener/gravplassarbeider 

Kjøpsvik og Ballangen. 

 

Søknadsfrist: 12.07.2020 

mailto:tn726@kirken.no
mailto:ma872@kirken.no

