DEN NORSKE KIRKE
Flakstad kirkelige fellesråd
Lofoten

Kantor/organist/KIRKEMUSIKER - inntil 50% Flakstad fra
01.08.17
Flakstad kommune ligger nest ytterst i fastlands Lofoten og har ca 1350 innbyggere, hvor de
fleste er medlemmer i Den norske kirke.
Flakstad kirkelige har for tiden felles kirkeverge, organist og prest med Moskenes , i tillegg
har vi menighetssekretær, diakon, kirketjenere og graver.
Kirke og kultur har i alle år samarbeidet nært.
Instrumenter:
Flakstad kirke: pipeorgel, 17 stemmer (2 man.) av Eystein Gangfløt (1980), overhalt 2009 av
Ferdinand Stemmer. Bösendorfer konsertpiano
Stillingsstørrelsen vil avhenge av hvilke oppgaver som legges til stilingen i tillegg til de faste
oppgavene til organist.
Vi har også ledig stilling i Moskenes kirkelige fellesråd. Stillingene kan kombineres eller du
kan søke på en av stillingene.
Arbeidsoppgaver:
- Tjeneste ved gudstjenester og ande kirkelige handlinger
- Faglig ansvarlig for det kirkemusikalske arbeidet
- Bidra til et variert sang- og musikkliv
- Planlegge og gjennomføre konserter og musikkandakter
- Delta i trosopplæringstiltak
- Bidra til gudstjenesteutvikling
- Samarbeid med kulturskole og andre lokale musikkrefter
Kvalifikasjoner:
- Godkjent kirkemusikals utdanning, søkere med annen relevant utdanning/erfaring vil
også bli vurdert
- Erfaring fra kor, konsertvirksomhet, erfaring med barn/unge
- Medlem i Den norske kirke
- Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
- Politiattest fremlegges i hht Kirkelovens § 29
- Disponere egen bil
Vi tilbyr:
- Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
- Pensjonsordning i KLP
- Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
- En faglig og utfordrende stilling
- Kan være behjelpelig med bolig
- 6 måneders prøvetid
Opplysninger om stillingen ved henvendelse til: kirkeverge Anne-Britt H. Lunde 98017630
Søknad sendes innen 30.06.17 til Flakstad kirkelige fellesråd, Korshamnveien 20, 8387
Fredvang eller email: post@fmkirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Moskenes kirkelige fellesråd
Lofoten

Kantor/organist/KIRKEMUSIKER - inntil 50% i Moskenes fra
01.08.17
Moskenes kommune ligger ytterst i fastlands Lofoten og har ca 1060 innbyggere, hvor de
fleste er medlemmer i Den norske kirke.
Moskenes kirkelige har for tiden felles kirkeverge, organist og prest med Flakstad i tillegg
har vi kirketjener, graver og diakon
Kirke og kultur har i alle år samarbeidet nært.
Instrumenter:
Moskenes kirke pipeorgel (6 st.) med anhangspedal (ca. 1964); elpiano
Reine kirke pipeorgel (11 st., 2 man) ) av R. Gustafsson (1985) og Steinway flygel (ca. 2010)
Stillingsstørrelsen vil avhenge av hvilke oppgaver som legges til stilingen i tillegg til de faste
oppgavene til organist.
Vi har også ledig stilling i Flakstad kirkelige fellesråd. Stillingene kan kombineres eller du
kan søke på en av stillingene.
Arbeidsoppgaver:
- Tjeneste ved gudstjenester og ande kirkelige handlinger
- Faglig ansvarlig for det kirkemusikalske arbeidet
- Bidra til et variert sang- og musikkliv
- Planlegge og gjennomføre konserter og musikkandakter
- Delta i trosopplæringstiltak
- Bidra til gudstjenesteutvikling
- Samarbeid med kulturskole og andre lokale musikkrefter
Kvalifikasjoner:
- Godkjent kirkemusikals utdanning, søkere med annen relevant utdanning/erfaring vil
også bli vurdert
- Erfaring fra kor, konsertvirksomhet, erfaring med barn/unge
- Medlem i Den norske kirke
- Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
- Politiattest fremlegges i hht Kirkelovens § 29
- Disponere egen bil
Vi tilbyr:
- Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
- Pensjonsordning i KLP
- Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
- En faglig og utfordrende stilling
- Kan være behjelpelig med bolig
- 6 måneders prøvetid
Opplysninger om stillingen ved henvendelse til: kirkeverge Anne-Britt H. Lunde 98017630
Søknad sendes innen 30.06.17 til Moskenes kirkelige fellesråd, Rådhuset, 8390 REINE
eller email: kirkekontor@moskenes.kommune.no

