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Administrativ medarbejder søges til stilling ved Roskilde Kirkegårde  
  
Vi søger en erfaren og kontoruddannet administrativ medarbejder gerne med erfaring fra 
kirkegårdsadministration. 
Vores administration består af to administrative medarbejdere ledet af kirkegårdsassistenten samt to 
bogholdere med reference til kirkegårdslederen. 
 
Arbejdsopgaver 

- Daglig telefon- og kundeekspedition på kirkegårdskontoret 
- Administration af gravsteder og vedligeholdelse af det elektroniske gravstedskartotek 
- Udarbejdelse af tilbud til samt fakturering af gravstedsejere 
- Udtrækning af indbetalingslister fra bank, udsendelse af rykkere 
- Sekretæropgaver i form af referatskrivning m.v. 
- Ajourføring og beregning af takster i samarbejde kirkegårdsledelsen 
- Daglig ansvarlig for mailkorrespondance med gravstedsejere 
- Opfølgning på misligholdte gravsteder 
- 1 dag ugentlig administration af kapel, herunder modtagelse af urner  
- Afløsning af de øvrige kontoransatte ved ferier og fravær, herunder betjening af bedemænd.  

 
 
Profil:  
Vor nye medarbejder skal have gode samarbejdsevner, være fleksibel og serviceminded. Vi værdsætter et 
godt arbejdsmiljø på kontoret, hvor tonen er ligefrem og humor værdsat.  
 
Tiltrædelse: 1. oktober. 
  
Ansættelsesvilkår: Stillingen er en fuldtidsstilling. Dit arbejdssted vil primært være på kirkegårdskontoret 
på Østre Kirkegård, Kong Magnus Vej 13, 4000 Roskilde. 
Ansættelse sker efter overenskomsten mellem HK og Kirkeministeriet.  
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.  
 
Ansøgning  
Ansøgningen sendes til 7156fortrolig@sogn.dk senest fredag d. 20. august kl. 12.00. 
Ansættelsessamtalernes første runde forventes afholdt d. 26. august.  
 
Flere oplysninger  
Kontakt gerne kirkegårdsassistent Hanne Bek tlf. 51 15 67 48 eller mail hb@roskilde-kirkegaarde.dk.  
 

Roskilde Kirkegårde er en del af Roskilde Domsogn og består af Østre Kirkegård, Gl. Vor Frue Kirkegård og 

Gråbrødre Kirkegård på i alt ca. 14 ha. Desuden drives 4 omegnskirkegårde på entreprenørbasis. Der er 

beskæftiget ca. 30 på kirkegårdene, heraf ca. 23 gartnere og gartneriarbejdere. 

Roskilde Domsogn består af 2 kirker, 3 kirkegårde, ca. 70 ansatte, entreprenørvirksomhed på kirkegårdene, 

udlejning af bygninger og et meget aktivt sogneliv. 

http://www.roskilde-kirkegaarde.dk/

