Rytmiklærere til
kompagnonundervisning og baby/førskolerytmik.
Ballerup musik- og kulturskole søger to rytmiklærere, henholdsvis et barselsvikariat på ca.
17/37 timer og fastansættelse på ca. 14/37 timer, begge med tiltrædelse 1. august 2018.
Barselsvikariatet løber til 1. maj 2019 med mulighed for forlængelse.

VI SØGER TO ENGAGEREDE OG FAGLIGT KOMPETENTE LÆRERE



med fagrelevant uddannelse fra konservatorium eller tilsvarende
gerne med undervisningserfaring fra musikskoler

I begge stillinger skal der undervises i Kompagnon i 0. klasserne, Musik i 1. samt
Musikværksted ude på folkeskolerne. Der vil være mulighed for rytmikundervisning på/for
kommunens dagsinstitutioner.
I barselsvikariatet skal der endvidere undervises i Babyrytmik og førskolerytmik.

VI FORVENTER AT






du
du
du
du
du

er dynamisk, kreativ og nytænkende – ikke mindst vedrørende undervisningsformer
har en udpræget evne og lyst til samarbejde
kan håndtere travle perioder
også brænder for de aktiviteter, der ligger ud over selve undervisningen
er struktureret

VI KAN TILBYDE







en stor musikskole i rivende udvikling
et aktivt og inkluderende lærerkollegie
samarbejde i faggruppe med mulighed for udviklingen af rytmikområdet
undervisning dels i vores eget musikskolehus (førskole-/babyrytmik) med de
allerbedste forhold og dels på kommunens skoler (kompagnon, musik i 1. og
musikværksted)
en kommune i fremdrift
en kommune, der satser på mennesker

LIDT OM OS
Ballerup Musik- & kulturskole er en musikskole med knap 1800 elever og 40 medarbejdere.

LØN OG ANSÆTTELSE
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter
aftale med den forhandlingsberettigede organisation
Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt konstitueret skoleleder Thomas Kjellerup Christensen, thc1@balk.dk eller tlf. 4477
3221.

ANSØGNINGSFRIST: 15. JUNI 2018 KL. 12.00
Angiv venligst hvilken stilling du ansøger.
Der forventes ansættelsessamtaler den 21 og/eller 22. juni 2018.
Til samtalen vil du blive bedt om at synge og spille en sang (eks. en goddagsang eller
afslutningssang tilegnet 0.kl med eget akkompagnement).

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning”
og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

