
Ledig stilling som drillinstruktør  
 

Solbakken og Vikåsen skolekorps har stilling ledig som drillinstruktør fra september 2022. Vi ser etter 

deg som er engasjert, positiv og liker å jobbe med barn og ungdom!  

Solbakken og Vikåsen er et lite skolekorps med en drillgruppe. Vi har 37 medlemmer i alderen 7 til 18 

år, og tar opp medlemmer fra skolekretsene Solbakken og Vikåsen i Trondheim.  

Drilltroppen har per nå seks aspiranter fra 5. og 6. klasse. Nye drillere tas opp fortløpende etter hvert 

som nye vil bli med. Det er nå en drillgruppe, som trener fra 16.30 til 17.30 på torsdager. Dersom nye 

medlemmer vil begynne på drill kan det opprettes en drillgruppe til som trener fra 17.30 til 18.30 på 

torsdager.  

Stillingen gjelder derfor hovedsakelig trening i tidsrommet fra 16.30 til 18.30 på torsdager. Korpset 

har i tillegg 2 seminarhelger i året; høst og vår. Drillinstruktøren deltar også på disse seminarene, 

som holdes på Vikåsen skole. På hvert seminar er det konsert for foreldrene med drilloppvisning. 

Drilltroppen deltok på TM i drill i vår. Deltagelse i TM i 2023 er en målsetning for drilltroppen, slik at 

en instruktør må være motivert for trening til TM. Den andre større oppvisningen å trene fram mot 

er 17. mai, der korpset pleier å ha flere konserter med drilloppvisning. 

Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert instruktør som kan ta over. Som instruktør får du 

ansvaret for å utvikle og følge opp drilltroppen. For oss er det også viktig at du kan samarbeide med 

korpsstyret og dirigentene for korpset.  

 



 

Vi søker deg som:  

• har erfaring og kompetanse på drill. Vi krever ikke formell bakgrunn, men erfaring og kurs 

vektlegges.  

• er dedikert, motivert og liker å jobbe med barn og unge  

• kan fremvise politiattest  

Solbakken og Vikåsen skolekorps kan tilby:  

• Vi tilbyr timelønn etter NMF sine satser.  

• Et godt arbeidsmiljø og engasjerte drillere  

• En jobb der du i stor grad jobber selvstendig og kan forme selv  

 

Om søknaden  

For mer informasjon kontakt: post@svsk.no Søknad sendes samme sted. Søknadsfrist: Snarest 

Tiltredelse etter avtale 
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