
Souschef til Slagelse Musikskole  

- pr. 1. april 2018 

Musikskolens souschef gennem snart 10 år har søgt og fået ansættelse tættere på bopæl og familie, 
hvorfor vi søger en dygtig, kreativ og engageret souschef, der vil være med til fortsat at udvikle musikskolen 
med sans for nytænkning og samtidig bevaring af de kvaliteter, der ligger i en markant kulturel institution. 
 
Slagelse Musikskole er en væsentlig medspiller i kommunens kultur-, undervisnings- og erhvervsliv og 
tilbyder musisk undervisning på alle niveauer. 
 
Stillingen omfatter bl.a. direkte personaleledelse, registrering af arbejdstid for lærere, tovholder for 
arrangementer og pædagogiske projekter samt de forefaldende opgaver i den daglige administration af 
skolen. Slagelse Musikskole har en bred lærerstab på ca. 44 meget kompetente undervisere og en 
administration bestående af en sekretær, en kommunikationsmedarbejder, en (nyansat) 
økonomimedarbejder samt souschef og musikskoleleder. 

Vi søger en souschef med følgende kompetencer 

• musikfaglig baggrund. Uddannelse på konservatorie- eller universitetsniveau, eller tilsvarende 
erfaring indenfor musikmiljøet 

• kendskab til musikskolebranchen. Gerne erfaring fra tidligere ansættelser i musikskoler og/eller 
kulturskoler 

• erfaring med personaleledelse med udgangspunkt i det anerkendende aspekt, gerne også med den 
særlige rolle som mellemleder, hvor hyppige skift mellem positioner som f.eks. stedfortræder, 
daglig leder og administrativ arbejdskraft er en del af hverdagen 

• erfaring med registrering af arbejdstid i Speedadmin samt en grundlæggende forståelse af 
musikskolelærernes arbejdstidsregler 

• lyst til at tage rollen som tovholder og/eller dirigent og arrangør ved koncerter og diverse 
pædagogiske projekter 

• viden om/erfaring med undervisning og formidling af en bred vifte af genrer indenfor musik 
• kendskab til aspekterne i at undervise både centralt og decentralt, dvs. både i musikskolens egne 

lokaler og i lokaler i f.eks. folkeskoler, daginstitutioner, klubber m.v. 
• erfaring med og idéer til undervisningsforløb i folkeskoleregi 
• erfaring med administration, herunder planlægning, dokumentation, projektledelse og 

økonomistyring 
• gode it-kundskaber. 

Endvidere leder vi efter følgende personlige egenskaber 

• et empatisk menneske, der trives med at arbejde med vidt forskellige mennesker med stort 
engagement i alle beslutninger og arbejdsopgaver 

• et fleksibelt menneske, der ved, at ting ofte ikke går helt som planlagt - og som trives med at finde 
gode løsninger efter forholdene, og om nødvendigt improvisere 

• et udadvendt menneske, der opbygger gode netværk og trives i kontakten med vidt forskellige 
samarbejdspartnere 

• et positivt menneske med sans for humor - som sætter god tone, rar stemning og trivsel mellem 
mennesker højt. 



Vi kan tilbyde 

• en stor musikskole med central og decentral undervisning 
• en musikskole med veludstyrede lokaler i Slagelse, Korsør og Skælskør samt egen koncertsal og 

adgang til flere, hvis behovet melder sig 
• et godt fagligt miljø og politisk velvilje 
• løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst. 

Løn- og ansættelsesforhold 
Souschefen vil referere til musikskolelederen på Slagelse Musikskole. 
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Lønnen afhænger af kvalifikationer og forhandles efter 
principperne om Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Der må påregnes perioder med skiftende 
arbejdstider. 

Flere informatiomer 

Yderligere oplysninger hos 

• musikskoleleder Berit Paludan på telefon 58 57 55 81 
• læs mere om musikskolen på: www.slagelsemusikskole.dk (nyt vindue) 
• se også facebook: Slagelse Musikskole & MGK 

Frist 

• fredag, den 26. januar 2018 kl. 12.00 

 
Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag, 5. februar 2018 fra kl. 10.00 på Slagelse Rådhus. 
 
Evt. 2.samtale vil foregå tirsdag den 6. februar. 

  

 

Søg stillingen Souschef til Slagels... (nyt vindue) 

 

http://www.slagelsemusikskole.dk/
https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1519&ERId=24625

