
          
Arbeidsgiver: Eikelandsosen skulemusikklag 

Stillingstittel: Dirigent Eikelandsosen skulemusikklag’ 

Ansettelsesform: Kontrakt 

 

Dirigent til skolekorps. Fantastisk mulighet! 

 

Dette er muligheten for deg som er engasjert i korpsmusikk og er glad i barn! Covid-

19 førte dessverre til at det stoppet litt opp for oss, men nå er vi topp motivert og 

ønsker å bygge korpset opp igjen. Vi kan rekruttere fra flere skoler og har et positivt 

voksenkorps som støtte. Vi holder til i Eikelandsosen i Bjørnafjorden kommune. 

 

Vi søker etter en person som er tålmodig med barn, engasjert, strukturert og ønsker 

å ta utfordringen med å være med å starte et korps fra grunnen av. Fokus på  sosialt 

samspill, spilleglede og musikalske utfordringer er viktig. 

 

Dine arbeidsoppgaver: 

● Du kan skape mestringsfølelse, spilleglede og fellesskap. 

● Du er korpsets musikalske leder og har hovedansvar for korpsets 

musikalske aktivitet.  

● Du leder øvelser, konserter, seminarer og andre arrangementer i 

årsplanen. 

● Du har ansvar for repertoarvalg, må kunne tilrettelegge for behov på 

ulike nivå. 

● Du møter i avtalte styremøter og deltar i styrets arbeid med 

årsplan/aktivitetsplan. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

● Musikkfaglig og pedagogisk kompetanse 

● Erfaring med undervisning og ensembleledelse 

● Gjerne egen erfaring fra skolekorps 

● Du tenker helhetlig og tilpasset opplæring for alle 

● Du har god kjemi og tålmodighet med barn 

Det er en fordel om du har egen bil og sertifikat. 

Vi kan tilby: 

● En inspirerende jobb i et korps med ordnet økonomi 



● Fleksibilitet rundt øvingsdager  

● Engasjert voksenkorps Eikelandsfjorden Musikklag 

Vi har øvingslokale i Eikelandsfjorden samfunnshus, det kan også være 

aktuelt med aspirantøving på skoler.  

Vi ønsker å planlegge øvingstider og innhold sammen med dirigent. 

Ellers er vi åpne for nye ideer og det er stor mulighet til forme innholdet i 

stillingen i lag med styret. 

Stillingsprosent: etter nærmere avtale. Ved god rekruttering vil det være gode 

muligheter for utvidet stillingsprosent. 

 

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

 

Kontaktpersoner i styret: 

Line Ragnhildstveit 48 26 51 55 

Tove Hjartnes Fosså 47 46 81 64 

 

Send søknad til linex76@gmail.com 

 

Ønsket tiltredelse: august 2022. 
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