
Personaleadministrativ medarbejder / provstisekretær søges til nyoprettet stilling 
 

Til en nyoprettet stilling søger vi en personaleadministrativ medarbejder / provsti sekretær til besættelse 1. 

december 2018 eller efter aftale. 

 

Stillingen er på 30 timer ugentligt. 

 

Arbejdspladsen er provstikontoret i Herning. Vi har smukke nybyggede lokaler centralt beliggende ved 

Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33 i Herning. Provstikontoret er en del af Folkekirken. Vi er arbejdsplads for to 

provster, to provstisekretærer og HR-konsulenten samt fremtidig personaleadministrativ 

medarbejder/provstisekretær. Provstikontoret er præget af et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem de 

engagerede og dygtige medarbejdere, hvor vi gennem dialog skaber en fælles og helhedsorienteret linje i 

arbejdet for at støtte sognene og menighedsrådene i provstierne. 

 

Dine hovedopgaver vil være: 

 Personaleadministrative opgaver for provstiernes menighedsråd (udarbejdelse af stillingsopslag, 

ansættelsesbeviser, dokumenter til lønaftaler og –lønforhandling, udarbejdelse af dokumenter til 

samarbejdsaftaler mellem sogne med videre) 

 Støtte menighedsråd i fortolkning af overenskomster, organisationsaftaler og øvrige ansættelsesvilkår, 

som regulerer kirkefunktionærers ansættelse 

 

Derudover kommer du til at arbejde med:  

 Servicering af menighedsråd, provster og præster i Herning Provstierne med diverse administrative 

opgaver  

 Systematisk arkivering herunder elektronisk journalisering 

 Diverse ad hoc opgaver 

 

Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer: 

 Relevant uddannelse inden for personaleadministration 

 Har kendskab til og gerne et par års erfaring med personaleadministrative opgaver 

 Erfaring med læsning, fortolkning og implementering af overenskomster 

 Kan planlægge og prioritere arbejdsopgaver, overholde deadlines og bevare overblikket 

 Flair for at kommunikere mundtligt og skriftligt med vidt forskellige mennesker 

 Er serviceminded og vant til kundebetjening 

 Har kendskab til og er loyal overfor folkekirkens opgave 

 

Ansættelsesvilkår 

Du bliver ansat af Herning Provstiudvalg og du må påregne møder uden for almindelig arbejdstid.  

 

Løn- og ansættelsesforhold som provstisekretær i henhold til gældende overenskomst mellem HK/Stat og 

Finansministeriet. Se aftalerne på www.folkekirkenspersonale.dk. Der forventes en indplacering i 

basisløngruppe 3, sats II. Hertil forhandles tillæg efter kvalifikationer. Der ydes 15 % i pensionsbidrag. 

 

Vi gør opmærksom på, at der er tre måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder 

børneattest i forbindelse med ansættelse. 



Ansøgning og yderligere oplysninger 

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes til HR-konsulent Kirsten Lund på mail: kilun@km.dk 

Mærkes ”Ansøgning Personaleadministrativ medarbejder/provstisekretær – Dit navn”. 

Notér i ansøgning, hvor du har set opslaget. 

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 9. oktober 2018 kl. 12.00. 

 

Vi forventer at holde første runde samtaler den 23. oktober og anden runde den 25. oktober 2018.  

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos provst Kirsten B. Thyssen på tlf. 2179 4180. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig 

Herning Provstikontor 

 
Om os 
Herning Provstikontor er en del af folkekirken og vi er sat i verden for at styre "det fælles" i Herning Provstierne, hvad rammer for 
kirkeliv og økonomi i provstiernes sogne angår. Herning Provstierne består af Herning Nordre og Herning Søndre Provsti, som 
geografisk svarer til Herning Kommune.  
 
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier er to af Viborg Stifts 11 provstier og består af 36 sogne og 34 menighedsråd og 
kirkelige kasser. Der er et tæt samarbejde mellem de to provstier. Der er fælles provstiudvalg og fælles provstikontor i nybyggede 
lokaler centralt ved Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, Herning.  
 
Se mere på www.herningprovstierne.dk 
Læs også mere om folkekirken  www.folkekirken.dk 
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