
 
 

Guldborgsund musikskole søger underviser til forskoleområdet 

Vi tilbyder 

En arbejdsplads der er udviklingsorienteret, og med et humørfyldt team af undervisere og 
administrativt personale. Vi arbejder i en kommune med fremdrift og stor fokus på kultur og 
dannelse. 

Vi er meget åbne over for nye pædagogiske idéer og tiltag, så du vil få rig mulighed for at sætte dit 
eget personlige præg på stillingen, i samarbejde med nogle meget engagerede kolleger. 

 

Vi forventer 

At du er en idérig og morsom kommende kollega med højt humør og sprudlende energi, der evner 
at indgå i et samarbejde med din kolleger.  
 
Vi forventer at du kan lave opsøgende aktiviteter i forhold til at skaffe flere elever. 
 
Vi forventer at du kan tage initiativ til koncerter, arrangementer samt talentudvikling og at du kan 
indgå i tværgående samarbejder, hvor det handler om at skabe gode oplevelser med stort fagligt 
indhold. 
 
At du er en person med solid uddannelsesmæssig baggrund, der kan lide at undervise børn og 
unge, og som kan undervise på alle niveauer.  

Guldborgsund musikskolen har holdundervisning på alle niveauer, hvorfor ansøgere der kan dette 
vil blive foretrukket. Derudover kan undervisningen være placeret forskellige sted i kommunen, 
hvorfor det er påkrævet at ansøgeren har egen bil. 

 

Ansættelsesvilkår  

Efter overenskomst for musikskolelærere. Stillingerne er til besættelse pr. 1. augusts 2019. 

Stillingen er en halvtidsstilling. Torsdag er obligatorisk arbejdsdag, da det også er mødedag. 

 

Mere information 

Faglig koordinator Michael Axen , mia@guldborgsund.dk eller sekretariatsleder Tine Plougmann, 
tpl@guldbrogsund.dk  

 

Ansøgningsfrist 

Tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.00. 
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Samtaler 

Ansættelsessamtaler i ugerne 18, 19 og 20 

 

Ansøgningsprocedure 

Send din ansøgning til musik@guldborgsund.dk   

 

Mere om Guldborgsund Kommune 

Guldborgsund kommune har indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på 
www.guldborgsund.dk 

 

 

 

  

mailto:musik@guldborgsund.dk
mailto:musik@guldborgsund.dk
http://www.guldborgsund.dk/
http://www.guldborgsund.dk/


 
 

Guldborgsund musikskole søger undervisere i sang og violin 

Vi tilbyder 

En arbejdsplads der er udviklingsorienteret, og med et humørfyldt team af undervisere og 
administrativt personale. Vi arbejder i en kommune med fremdrift og stor fokus på kultur og 
dannelse. 

Vi er meget åbne over for nye pædagogiske idéer og tiltag, så du vil få rig mulighed for at sætte dit 
eget personlige præg på stillingen, i samarbejde med nogle meget engagerede kolleger. 

 

Vi forventer 

At du er en idérig og morsom kommende kollega med højt humør og sprudlende energi, der evner 
at indgå i et samarbejde med din kolleger.  
 
Vi forventer at du kan lave opsøgende aktiviteter i forhold til at skaffe flere elever. 
 
Vi forventer at du kan tage initiativ til koncerter, arrangementer samt talentudvikling og at du kan 
indgå i tværgående samarbejder, hvor det handler om at skabe gode oplevelser med stort fagligt 
indhold. 
 
At du er en person med solid uddannelsesmæssig baggrund, der kan lide at undervise børn og 
unge, og som kan undervise på alle niveauer.  

Guldborgsund musikskolen har holdundervisning på alle niveauer, hvorfor ansøgere der kan dette 
vil blive foretrukket. Derudover kan undervisningen være placeret forskellige sted i kommunen, 
hvorfor det er påkrævet at ansøgeren har egen bil. 

 

Sanglærer 
Stillingen er en fuldtidsstilling, og undervisningen er som udgangspunkt fordelt på ugens 5 dage. 

Violinlærer 
Stillingen er en halvtidsstilling. Torsdag er obligatorisk arbejdsdag, da det også er mødedag. 
 

Ansættelsesvilkår  

Efter overenskomst for musikskolelærere. Stillingerne er til besættelse pr. 1. augusts 2019. 

 

Mere information 

Faglig koordinator Michael Axen , mia@guldborgsund.dk eller sekretariatsleder Tine Plougmann, 
tpl@guldbrogsund.dk  

mailto:mia@guldborgsund.dk
mailto:mia@guldborgsund.dk
mailto:tpl@guldbrogsund.dk
mailto:tpl@guldbrogsund.dk


 
 

 

Ansøgningsfrist 

Tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.00. 

 

Samtaler 

Ansættelsessamtaler i ugerne 18, 19 og 20 

 

Ansøgningsprocedure 

Send din ansøgning til musik@guldborgsund.dk   

 

Mere om Guldborgsund Kommune 

Guldborgsund kommune har indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på 
www.guldborgsund.dk 
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