SIGGERUD SKOLEKORPS søker ny dirigent
Vi søker deg som ønsker å bidra til å bygge opp et oppvekstmiljø der korpset er en viktig aktør i
ei lita bygd.
Vi er et lite skolekorps med musikk og drill som har et ønske om å vokse både i antall utøvere og
musikalske ferdigheter. Det gjennomføres nå målrettet rekruttering for elever til musikkopplæring. All
musikkundervisning er i skolens lokaler. Dirigent må planlegge og gjennomføre fellesøvelser ukentlig,
og i tillegg gjennomføre musikkopplæring av grupper og enkelt-musikanter 1-2 kvelder i uken (avtales
nærmere) på messinginstrumenter.
Skolekorpset har tradisjonelt hatt spilleoppdrag på skolen, kirken, ulike konserter og musikkstevner i
Nordre Follo og omegn – noen av disse arrangementene med lange tradisjoner, men vi er åpne for også
å gjøre nye spennende prosjekter.
Skolekorpset samarbeider med Siggerud skole, Kontra kulturskole, skolekorpsene i Ski og andre
organisasjoner i nærmiljøet. Korpsets aktivitetsliste planlegges i samarbeid med styret.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Relevant utdannelse innen musikk og evt. pedagogikk.
- Erfaring med direksjon/instruksjon i skolekorps.
- Engasjement for å utvikle korpset og jobbe tett med styret/foreldre, skolen og andre aktører for å
utvikle musikkinteressen blant barn og unge på Siggerud.
- God musikalsk forståelse, med evne til å overføre kunnskap, motivere og engasjere.
- Utadvendt og godt humør, kan vise til gode resultater fra jobb med barn og ungdom i alderen 6-18 år.
- Aktuelle søkere må kunne fremskaffe 2 referanser fra tidligere korps og/eller lignende relevant
arbeid/ansettelser. Vandelsattest.
Onsdager og torsdager har vært brukt til instruksjon og torsdager til samspill. Dette kan
avtales nærmere. Musikkopplæringen følger skoleruta i Nordre Follo kommune.
Arbeidssted vil være på Siggerud skole.
Skolen ligger i Sørmarka i Nordre Folle kommune med bussforbindelse til Oslo og Ski. Adkomst med bil
fra E6 via Mortensrud eller Siggerud/Langhus ved Assurtjern.
Lønn etter avtale. Vi følger lønnsanbefalinger fra NMF.
SPØRSMÅL?
Spørsmål kan rettes til Anne Andersen: 905 56 916
OM SØKNADEN
Send kort søknad med CV til: korps@siggerudskolekorps.no
Frist: Så raskt som mulig, og senest innen 20. juni.

