Dirigent for hovedkorpset til ønskes!
Etter 7 fine år ønsker vår dirigent å gå videre, og Sørumsand Skolemusikkorps søker derfor etter
ny dirigent til hovedkorpset.
Arbeidsoppgaver:
- Dirigere hovedkorpset som øver hver tirsdag kl 1530-1745
- Delta på seminarer, konserter, 17. mai og korpstur etter avtale med styret i korpset.
- Forberede øvelser: ha en musikalsk plan for faglig utvikling, planlegge repertoar til konserter i
samråd med dirigenten til rekruttkorpset samt ha noter klar til alle øvelser.
Vi ser etter:
- En musikalsk faglig dyktig pedagog, med gode sosiale ferdigheter.
- Du er uredd og tør å prøve noe nytt og er flink med de minste barna så vel som de litt eldre. Du
er motivert og engasjerende i møte med medlemmene.
- Du ønsker faglig utvikling i korpset du dirigerer, og bruker litt ekstra energi på å løfte hver
enkelt instrumentgruppe i valg av repertoar.
- Du arbeider godt i samarbeid med andre, både kollegaer, styret og annet personell innleid av
korpset.
- Du tør å ha kontakt med medlemmene, og tar gjerne en prat med de som vurderer å slutte.
Om oss:
Sørumsand skolemusikkorps holder til på Sørumsand utenfor Lillestrøm. Korpset feiret 75 års jubileum i
2020 og er tilknyttet Sørumsand barneskole. Vi har medlemmer på barneskolen, Bingsfoss ungdomsskole
og videregående skoler i området.
Vi har musikanter fra 8-19år. Vi har en trygg ledelse som ønsker å være en aktiv arbeidsgiver og legge
til rette for at dirigentene våre trives på jobb.
Vi har to grupper for de yngre i korpset, aspirant og rekrutter, som ledes av en dyktig dirigent som har
vært hos oss i flere år. Vi vil legge til rette for at den som blir ansatt får et godt samarbeid med
dirigent for de andre gruppene. Vi har pr i dag 10 nye aspiranter, 7 juniorer og 19 i hovedkorpset.
Styret i korpset holder medlemmer og foreldre informert og har det fulle ansvaret for administrasjon i
korpset.
Vi har tradisjon for at dirigenter får stor frihet i planlegging av det musikalske arbeidet, med innspill
fra korpsets medlemmer.
Vi tilbyr:
- Ordnede lønns- og avtalevilkår
- Godt sosialt og faglig miljø
- Cirka 23% fast stilling
Vi krever tilfredsstillende vandel. Politiattest må legges fram ved ansettelse.
Om søknaden
Søknadsfrist 20. desember 2020
Søknad og vedlegg sendes til: s.sand.korpset@gmail.com
eller Håvard Apeland, Sletta 22, 1920 Sørumsand
Spørsmål rettes samme adresse.

