
 

Vil du være med til at forbedre arbejdsmiljøet i folkekirken? 
Brænder du for at skabe et godt arbejdsmiljø – og har du lyst til at arbejde i en lille arbejdsmiljørådgivning, 

hvor vi arbejder med alle aspekter af arbejdsmiljøet inden for folkekirkens mange forskellige jobtyper, er 

det måske dig, vi leder efter. Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning søger en arbejdsmiljøkonsulent, som vil 

være med til at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet i folkekirken. Vi er en nyetableret selvstændig 

arbejdsmiljøenhed, som foreløbig mønstrer tre medarbejdere, men vi arbejder på at blive flere.  

 

Vores plan er, at du skal: 

• give introduktion og hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet og vejlede om lovbundne opgaver i 

arbejdsmiljøarbejdet fx APV, årlig drøftelse, instruktion, oplæring og tilsyn, rådgivning om 

forebyggelse etc. 

• facilitere APV-processer  

• rådgive folkekirkens arbejdspladser inden for det ergonomiske arbejdsmiljø (fx hækklipning, 

grandækning, håndtering af kister, etc.)  

• undervise og afholde temadage 

• yde rådgivning via vores arbejdsmiljø-hotline 

• have lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation  

• opbygge og vedligeholde kunderelationer. 

 

Vi forventer, at du har: 

• viden og erfaring med arbejdsmiljøarbejde enten fra Arbejdstilsynet eller en arbejdsmiljørådgiver.  

• interesse i at arbejde med mange forskellige aspekter af arbejdsmiljø og med mange forskellige 

faggrupper 

• lyst til at bidrage til, at vores arbejdsmiljørådgivning vokser i fremtiden. 

 

Vi forestiller os at du har: 

• en uddannelse som ergo- eller fysioterapeut (eller en anden relevant uddannelse).  

 

Vi lægger vægt på, at du: 

• er god til at samarbejde i små og store sammenhænge 

• tager initiativ og tør stå ved dine meninger samtidig med, at du har fokus på det fælles mål 

• kan formidle i øjenhøjde  

• er god til – og holder af – at undervise 

• kan skabe relationer til mange forskellige mennesker. 

  

Ud over dig, som bliver den fjerde konsulent i Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning, er vi en daglig leder og 

to psykologer (hvoraf den ene arbejder ud fra København).   

 

Vi er placeret fysisk i Sabro, men dækker hele landet. Du skal derfor være forberedt på en del rejsedage, og 

det er nødvendigt, at du har egen bil. 



 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er en institution med en partsammensat bestyrelse. Vi hører under 

Kirkeministeriet. Arbejdsmiljørådgivningen skal med rådgivning og faglig støtte medvirke til at styrke 

samarbejdet og handlekompetencen hos kontaktpersoner, ledere og medarbejdere på de folkekirkelige 

arbejdspladser.  

 

Tiltrædelse sker pr. 1 juni. Løn og øvrige vilkår tager udgangspunkt i Statens overenskomster. Stillingen er 

som udgangspunkt på 37 timer.  

  

Vil du vide mere: 

Du er velkommen til at kontakte daglig rådgivningschef Hans Hjerrild på tlf.: 51 16 64 04. 

  

Ansøgning: 

Send din ansøgning til mail@kirketrivsel.dk, så vi har den senest den 13. april klokken 12.00. Vi regner med 

at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 16 og 17. 
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