
 

Dirigent for aspirantkorps og juniorkorps? 
 
Østensjø skoles musikkorps søker dirigent for aspirant- og juniorkorpset sitt. 

Østensjø skoles musikkorps (ØSM) holder til på Østensjø skole. Korpset ble stiftet i 1926 og teller for 
øyeblikket 64 medlemmer mellom 7 og 19 år, fordelt på tre ulike grupper: aspiranter, juniorer og 
hovedkorps. I tillegg har korpset et ekstra tilbud til de som går på ungdomsskolen og vgs. Denne gruppa 
øver sammen en gang i måneden.   

 
Vi søker en som kan bygge videre på lange korpstradisjoner i tillegg til å tilføre korpset nye impulser. 
Søkeren bør ha relevant musikalsk og pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet, samt erfaring 
med korpsledelse og arbeid med barn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

 
Praktisk informasjon: 
• Tiltredelse fra august 2023 med prøvetid på 6 måneder 
• Instruksjonen foregår pr. dags dato på Østensjø skole på onsdager: 

Aspirantkorps: 16.00 – 17.00 
Juniorkorps: 17.45 - 19.30  

• Engasjementsbrøk vil være ca. 21 % i henhold til standardkontrakt for dirigenter. 
• Politiattest må fremlegges 
• Du tar oppdraget som selvstendig næringsdrivende 

 
Personlige egenskaper: 
• Du er glad i å undervise barn og unge 
• Du har gode samarbeidsevner, og er tydelig og strukturert 
• Du er flink til å skape gode relasjoner 
• Du er flink til å inspirere og skape mestringsfølelse hos musikantene 

 
Arbeidsoppgaver: 
• Dirigent for aspirant- og juniorkorps  
• Planlegge og utføre øvelser 
• Inspirere og motivere musikantene 
• Delta på seminarer, konserter og andre aktiviteter i korpsets regi 
• Samarbeid og kommunikasjon med korpsets musikalske leder og øvrige instruktører   
• Samarbeid og kommunikasjon med korpset styre 

 
Vi kan tilby: 
• Et veldrevet korps med lange tradisjoner 
• Aktive og engasjerte foresatte 
• Gode lønnsbetingelser 
 
 
 

SPØRSMÅL? 
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder: Martin H. Skyberg: 996 07 626 eller styret@øsm.no. 

 
OM SØKNADEN 

Søknad med CV og referanser på e-post til styret@øsm.no  
Søknadsfrist 15. april 2023 


