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Klaverlærer til Assens Musikskole 

Ansøgningsfrist: 16-12-2019 

Er du konservatorieuddannet, og har du erfaring med at undervise børn og unge? Har du særlige 
undervisningsmæssige kompetencer i rytmiske stilarter, men også behersker mere traditionel 
klaverundervisning op til et vist niveau? Så er du måske vores nye kollega!

Hos Assens Musikskole søger vi en klaverlærer på deltid med opstart hurtigst muligt. Hvis du ikke kan 
udfylde hele stillingen, kan den evt. deles mellem flere ansøgere.

Hvem er du

Vi prioriterer ansøgere med undervisningserfaring i forhold til børn og unge, samt 
konservatorieuddannelse som baggrund. 

Om jobbet

Du kommer til at indgå i et lærerteam med i alt tre klaverkolleger, hvor der arbejdes med udvikling af 
både bredden og eliten. Du samarbejder med dine kolleger om de aktiviteter, som eleverne deltager i og 
profiterer udviklingsmæssigt af, f.eks, Music Camp og koncerter.

Vi prioriterer fællesskabet højt, og derfor afholder vi i løbet af året både elevaktiviteter samt nogle 
fælles arbejdsfredage for alle musikskolens ansatte.

Hvem er vi

Vi er en musikskole med 30 ansatte. Klaverundervisningen foregår i musikskolens egne huse på gode 
instrumenter. Der er pt. skemalagt en undervisningsdag følgende steder: 

• Tobaksgaarden i Assens (Bösendorfer flygel/Bechstein B-størrelse koncertflygel)    
• Huset i Glamsbjerg (Kawai klaver)    
• Fyrtårnet i Tommerup ST (Hoffmann klaver)

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen har en samlet ansættelsesgrad på pt. 18/37, og undervisningen placeres efter aftale på 2½ 
faste ugedage.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse på 
baggrund af dokumenteret undervisningserfaring. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest 
indhentes, inden ansættelsen kan finde sted. Ved ansættelse skal du selv indhente din straffeattest. Det 
kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk. 
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Vil du vide mere

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Niels 
Thåstrup på telefon 64 74 69 01/64 74 69 02 eller via e-mail på nitha@assens.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. december 2019 kl 23.59, og vi sigter mod at holde ansættelsessamtaler 
torsdag den 19. december.

Ved ansættelsessamtalen forventes det, at du spiller et stykke musik efter eget valg, og vi kommer også 
til at tale om pædagogik.

Søg stillingen

I Assens Kommune er vi knap 3000 ansatte. Vi er en organisation med 
hjerterum, albuerum og højt til loftet, som arbejder med og for 
mennesker. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads til 
gavn for vores borgere, brugere og ansatte. Vores vision 'Med vilje og 
hjerte' beskriver vores fælles fremtid, og hvordan vi sammen skaber 
udvikling og det gode liv.
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