
 

 

Hillerød Musikskole søger ny korleder og ny sanglærer 

Vi søger en korleder til en 13/37 stilling & en sanglærer til en 12/37 stilling. 

Det vil være muligt at søge stillingen samlet, hvis man har kvalifikationer til begge stillinger. 

Ansøgningsfrist:  Onsdag d. 05. august kl. 12 for begge stillinger 

Samtaler:  Uge 33 (10. - 14. august) 

Ansættelse:   01. oktober for begge stillinger 

 

 

Korleder Hillerød Musikskole 

Korlivet og sangundervisningen er vigtige for Hillerød Musikskole, og du vil blive et naturligt 

omdrejningspunkt for tværgående aktiviteter i musikskolen.  

Vi søger en kvalificeret og inspirerende medarbejder, som vil kunne bære kortraditionerne videre i Hillerød 

Musikskole. 

Vi har pt en korskole som består af Lillekor (01.- 04. klasse) og Storekor (fra 5. klasse) 

Derudover har musikskolen også et elitekor; ”Affabile” - et kammerkor for de øvede elever.  

Desuden har vi et godt samarbejde omkring skolekor på Hillerødsholmsskolen. 

Der er ansat en akkompagnatør til det ugentlige korarbejde, og han vil være en vigtig samarbejdspartner. 

Hillerød Musikskole arbejder tæt sammen med flere folkeskoler omkring korsangen, og vi er en del af 

Sangcenter Nordsjælland, som også vil være et område, du skal tage del i. 

 

Vi forventer at: 

• Du har evner og lyst til at stå foran store forsamlinger og styre både store og små. 

• Du har stor faglig indsigt og erfaring i arbejdet med børnekor og unge stemmer. 

• Du kan engagere og fastholde dine elever. 

• Du kan være en drivende og inspirerende kraft i det daglige samarbejde med dine kolleger. 

• Du kan byde ind med nye tanker og ideer til det fremtidige korarbejde i musikskolen samt i 

lokalsamfundet. 

• Du har gode kommunikative evner. 

 



 

 

 

 

Sanglærer Hillerød Musikskole 

Vi har pt. 11 elever som mangler en dygtig underviser. Vi kan tilbyde en 12/37 timers stilling med mulighed 

for udvidelse af timetallet. 

Vi kan tilbyde en spændende og aktiv musikskole, hvor der er plads til selvstændighed og medindflydelse. 

 

Vi forventer at: 

• Du kan begå dig genremæssig bredt, så alle elever vil kunne se sig selv i undervisningen 

• Du har en musikfaglig baggrund og uddannelse indenfor sangfaget 

• Du kender til stemmens anatomi og har en tydelig pædagogisk tilgang til faget  

• Du kan spille klaver  

• Du har gode samarbejdsevner og er klar til nye udfordringer i en aktiv musikskole 

 

 

Ansøgningen sendes til musikskoleleder Jesper Gude  jegu@hillerod.dk 
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