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Trompet- og messinglærer søges til Vejen Musikskole
Trompet- og messinglærer søges til Vejen Musikskole pr. 01.08.18.
Stillingen er på ca. 11/37 om ugen og omfatter undervisning af soloelever i trompet, althorn,
euphonium, flygelhorn, signalhorn og trombone samt en talentelev på tuba. Hertil kommer et lille
hold af signalhornselever, samt undervisning af et begynder-messingsammenspilshold bestående
af garderelever. Herudover skal du undervise to folkeskoleklasser på 6. årgang på trompet i
skoletiden, hvor du indgår i et lærerteam med en af folkeskolens musiklærere.
Med i arbejdstiden hører lærermøder, fagteammøder, mødebånd og tid til at spille sammen med
kollegaerne. Al undervisningen foregår i Vejen by og helst om onsdagen.
Vejen Musikskole varetager gennem en samarbejdsaftale undervisningen af elever fra en af
Danmarks største og bedste drengegarder, Vejen Garden.
Vejen Musikskole er en decentral musikskole på ca. 500 elever. Vi har tradition for at have et højt
aktivitetsniveau, bl.a. med mange arrangementer rundt omkring i kommunen.
Vi er i fuld gang med at udvikle skolen relationelt og fællesfagligt på alle mulige måder. Derfor er
den vi søger en person, som er omstillingsparat, udviklingsmindet, selvstændig, fleksibel og
handlekraftig.
Vi lægger vægt på, at du er motiveret for at samarbejde på tværs af faggrupper og genrer og
ønsker at indgå i kollegiale faglige/tværfaglige dialoger. Vi skal kunne mærke, at du brænder for at
undervise og for at være sammen med elever, forældre, kollegaer, samarbejdspartnere mv.
Derfor søger vi en person med følgende profil:
 Du har en relevant, afsluttet musikuddannelse og/eller solid undervisningserfaring inden
for messinginstrumenter
 Du har lyst til at samarbejde med forskellige samarbejdspartnere såsom Vejen Garden og
Folkeskolen
 Du er omstillingsparat, selvstændig og handlekraftig.
 Du er idérig, glad, udadvendt og kan motivere, inspirere og engagere eleverne
 Du er pligtopfyldende og stabil i dit fremmøde
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FMM.
Ansøgningsfristen er torsdag den 31. juli kl. 12. Ansættelsessamtaler finder sted umiddelbart efter.
Ansøgning med CV sendes elektronisk til musikskolen@vejen.dk att. Gitte Hvid, Musikskoleleder.
Har du spørgsmål vedr. stillingsopslaget, kan du ringe på 7996 5200.

