
Fast stilling i Melhus skolekorps 

Melhus skolekorps er et veldrevet korps med ca. 80 medlemmer fra 8 til 20 år. I korpset vårt er det et 

inkluderende og godt miljø, både blant medlemmer og foreldre. Korpset har et relativt høyt 

aktivitetsnivå. Juniorer og aspiranter inkluderes i de fleste opptredener sammen med hovedkorpset, 

men har også egne opptredener. Korpset øver hver tirsdag kl. 18.00 – 20.00. I 2020 fyller Melhus 

skolekorps 60 år, og arrangerer i den forbindelse en jubileumskonsert i april.  

 

15 % fast stilling som korpsdirigent for juniorer og aspiranter. 

Melhus skolekorps har ledig 15 % fast stilling som dirigent for aspiranter og juniorer. Dirigentansvaret 

deles med en annen dirigent. Den som ansettes må derfor forvente et tett samarbeid. Tiltredelse 1. 

januar 2020. 

 

Arbeidsoppgaver  

• Musikalsk ledelse på korpsøvelser, seminarer, konserter. 

• Rekrutteringsarbeid for skolekorpset. 

• Aktiv deltakelse i utviklingen av skolekorpset. 

• Deltakelse på møter ved behov.  

 

Kvalifikasjoner 

Krav til utdanning: 

• Relevant utdanning tilpasset oppgavene i stillingen. 

• Pedagogisk kompetanse. 

 

I tillegg ønsker vi at du har: 

• Kunnskap om de fleste korpsinstrumenter. 

• Kompetanse på ett eller flere treblåseinstrumenter. 

• Kunnskap om korpsmusikk. 

• Dirigenterfaring. 

• Evne til å motivere og skape et positivt læringsmiljø. 

 

Øvrig: 

• Relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende utdanning. 

• Den som tilsettes må være ansvarsfull, selvstendig og ha gode samarbeidsevner. 

• Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av høyere utdanning fra «NOKUT». 

• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det «Bergenstest». 

 

Vi tilbyr:  
• Et inkluderende arbeidsmiljø. 

• Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  



• Avlønning gjennom kulturskolen i Melhus. 

 

Tilfredsstillende politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling, jfr. Opplæringslova 

§ 10-9. 

Har du spørsmål vedr. stillingen kan du kontakte styreleder Tom Brendmo. 

E-post: tom.brendmo@gmail.com  

Mob. 922 01 388. 

 

Søknad vedlagt CV og minst tre referanser, sendes på e-post til Tom Brendmo innen 24. november 

2019. Attester og vitnemål tas med til evt. intervju. 

mailto:tom.brendmo@gmail.com

