
 

Dirigent til hovedkorpset og musikalsk ansvarlig 
 
Strømmen og Skjetten Skolekorps teller ca. 90 medlemmer i alderen 7 til 18 år som fordeler seg i 
vårt aspirant-, rekrutt- og hovedkorps. Mottoet vårt er «SpilLeGlede – Sammen skapes magi». 

 
Strømmen og Skjetten Skolekorps ble opprettet i 1931, og er fordelt på tre korps. I tillegg har vi et 
foreldrekorps som er selvdrevet. Strømmen og Skjetten skolekorps legger stor vekt på å gi et musikalsk 
tilbud til barn og unge i nærmiljøet på Skjetten og Strømmen i Lillestrøm kommune. 
 
Korpsåret vårt består i hovedsak av oppstartsseminar, høstkonsert, julekonsert, vinterferieseminar, 
distriktsmesterskap, 17. mai, sommerkonsert og sommertur. 
 
Vi søker en dirigent for hovedkorpset fra august 2021. Du vil være med å bygge videre på de gode 
tradisjonene korpset har opparbeidet gjennom mange år. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass i et veldrevet korps med godt sosialt miljø både blant musikanter og 
foresatte. Korpset har god økonomistyring og en god instrumentpark. Hovedkorpset teller 32 
musikanter per i dag og øver hver tirsdag på Stav skole fra kl.18.00 til 20.30.  
 
Engasjementsbrøk vil være ca 25-30% i henhold til standardkontrakt for dirigenter. Prøvetid på 6 
måneder. Politiattest må fremlegges. 
 
Arbeidsoppgaver 
• Dirigent for hovedkorpset 
• Musikalsk ansvarlig for alle tre korps 
• Samarbeid med korpsets øvrige dirigenter 
• Inspirere og motivere musikantene, skape mestringsfølelse 
• Finne morsom og fengende musikk og gi alle passende utfordringer 
• Delta på seminarer, konserter, 17. mai og korpsturer. 
• Evt. ha gruppeøvelser med dirigenthospitering og ensemblespilling 
 
Ønskede kvalifikasjoner 
• Relevant utdanning og praksis 
• Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring fra arbeid med barn 
• Erfaring med korpsledelse 
• Liker å jobbe med barn og unge og brenner for å skape musikkglede 
 
Personlige egenskaper 
• Tydelig og strukturert 
• God på kommunikasjon, både med barn og voksne 
• Gode samarbeidsevner 
• Godt humør og god sosial kompetanse 
 
 

Hvis dette høres interessant ut, så ta gjerne kontakt for en uformell prat.  
Spørsmål kan rettes leder Per Tore Hoff: 982 21 688. 

 
Om søknaden 

Søknad med CV sendes leder@ssskorps.no 
Søknadsfrist 28. februar 2021 


