
 

Ledig stilling som hoveddrillinstruktør 
 
Vi ser etter deg som er engasjert, positiv og liker å jobbe med barn og ungdom! 

 
Dette er Tåsen skolekorps og drillgruppe: 
Korpset består av orkesteret, som er et brassband, og drilltroppen. Vi har ca. 80 medlemmer i alderen 
7 til 18 år, og tar opp medlemmer fra skolekretsene Tåsen og Berg i Oslo. 
 
Drilltroppen har i år sju aspiranter fra 2. klasse og 14 jenter i hoveddrillen fra 3.-7. klasse. I 
hoveddrillen er det seks konkurransedrillere. Per dags dato trener drilltroppen fra klokken 17.30-20.00 
hver mandag i flerbrukshallen på Tåsen skole. Det er også noen helgeseminarer i løpet av året.  
Vi ser på mulighetene for å utvide dette tilbudet dersom halltid og andre ressurser gjør det mulig. 
 
Stillingen som hoveddrillinstruktør: 
Vår hovedinstruktør for drilltroppen gjennom åtte år gir seg i løpet av vinteren 2021. Vi søker derfor 
etter en dyktig og engasjert instruktør som kan ta over. Som hovedinstruktør får du god hjelp av våre 
to hjelpetrenere, samt en innleid drilltrener som bistår med å lage koreografi til 
konkurransedrillerene. 
 
Som hovedinstruktør får du ansvaret for å utvikle og følge opp drilltroppen. For oss er det også viktig at 
du kan samarbeide med øvrige instruktører, dirigent og styret.  
 
Drilltroppen er i stor grad selvstendig, men har faste samarbeidsoppgaver med musikkorpset. Drillens 
individuelle oppgaver er deltagelse i Skjærgårdsdrill og ØM. Korpset som helhet samarbeider om en stor 
felles oppsetning i mars hvert år. 17. mai marsjerer selvsagt hele korpset i Oslo sentrum og i 
nabolaget. 
 
Vi søker deg som: 

 har kompetanse på nasjonalt nivå gjennom NMF. Erfaring, kurs og alder kan   kompensere for 
manglende formell bakgrunn. 

 er dedikert, motivert og liker å jobbe med barn og unge 
 kan fremvise politiattest 

 
Tåsen skolekorps kan tilby: 

 Et godt arbeidsmiljø og engasjerte drillere 
 En jobb der du i stor grad jobber selvstendig og kan forme selv 
 Konkurransedyktige betingelser  

 
Om søknaden 

For mer informasjon kontakt: laila.mcclimans@yahoo.com 
Søknad sendes samme sted. Søknadsfrist: Snarest 

Tiltredelse etter avtale  


