
 

Grefsen skolekorps søker ny dirigent! 
 
Vi søker en engasjert og motiverende dirigent til hovedkorpset, som også er korpsets musikalske 
leder. 

Grefsen Skolekorps ble opprettet i 1928 og teller i dag ca. 75 medlemmer i alderen 7 til 18 år som 
fordeler seg i våre aspirant-, junior- og hovedkorps. Grefsen skolekorps legger stor vekt på å gi et godt 
musikalsk tilbud til barn og unge i nærmiljøet og holder en rekke ulike konserter/spilleoppdrag hver 
sesong. Korpset er i god vekst og trives med å skape liv og røre i bydelen. 
 
Vi søker en dirigent som vil bygge videre på de gode tradisjonene korpset har opparbeidet gjennom 
mange år, og som samtidig vil utvikle korpset videre. Korpset er i en oppbyggingsfase etter korona og 
vil trenge en dedikert dirigent som ønsker å bygge korpset videre. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass i et veldrevet korps med et godt sosialt miljø både blant musikanter og 
foresatte. Korpset har god økonomistyring og en stor instrumentpark.  
 
Hovedkorpset er i dag rundt 30 medlemmer og øver hver tirsdag på Grefsen skole fra kl.18.15 til 20.15.  
 
Stillingen vil omfatte ca. 20% arbeid, og honoreres til en selvstendig næringsdrivende.  
 
Arbeidsoppgaver  
• Musikalsk ansvarlig for alle tre korps (aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps) 
• Samarbeid med korpsets øvrige dirigenter og instruktører 
• Forberede og lede øvelser for hovedkorpset 
• Velge egnet repertoar til korpsets nivå, samt tilpasse dette noe til ulike nivåene i korpset 
• Inspirere og motivere musikantene, skape mestringsfølelse  
• Planlegge gode prosjekter og konserter i samråd med musikantene og korpsets styre  
 
Ønskede kvalifikasjoner  
• Relevant utdanning og praksis, primært innen musikkinstruksjon og direksjon. 
• Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom 
• Erfaring som dirigent i skolekorps 
• Like å jobbe med barn og unge, og brenner for å skape musikkglede  
 
Personlige egenskaper  
• Tydelig og strukturert, med evne til langsiktig planlegging. 
• Kapasitet til å bygge korpset i flere år fremover 
• God på kommunikasjon, både til barn og voksne. Godt humør er viktig! 
• Gode samarbeidsevner 
 
Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering i løpet av mars/april. 
 
 

SPØRSMÅL? 
Hvis dette høres interessant ut ta gjerne kontakt for en uformell prat.  

Spørsmål kan rettes korpsets leder Mette Oftebro: 995 50 113.  
 

OM SØKNADEN 
Kortfattet søknad med CV inkludert referanser sendes på e-post: styret@grefsenskolekorps.no  

 
Frist: så snart som mulig og innen 15.mars. 


