
Underviser i Low Brass til Tårnby Musikskole  

Tårnby Musikskole søger en Low Brass lærer - gerne basunist til at varetage undervisning af alle dybe 
messinginstrumenter på alle niveauer.  
Ansættelsen er pr. 1. marts 2018 eller snarest herefter. 

Ansættelse 10/37 timer om ugen, med evt. senere mulighed for udvidelse af ansættelsen. 

Vi ønsker at styrke Low Brass-området på musikskolen og søger en underviser, der har lyst til at bygge 
området op. Der er i musikskolen en lang tradition for orkestersammenspil på højt niveau, og du vil derfor 
skulle indgå i tæt samarbejde med de undervisere, der står for orkestrene.  

Stillingen omfatter både soloundervisning samt orkesterundervisning i samarbejde med orkesterskolens 
øvrige undervisere. 

Vi lægger vægt på at du:  

• har en relevant musikfaglig uddannelse på konservatorieniveau 

• er indstillet på at deltage i rekruttering af elever 

• er dynamisk og fleksibel - nyskabende og kreativ 

• er samarbejdsorienteret 

• er åben for at arbejde på tværs af genrer 

• har undervisningserfaring, gerne både med solo- og holdundervisning 

• er interesseret i at indgå i samarbejde med folkeskolen 

• kan beherske alle Low Brass instrumenter 

Yderligere oplysninger om ansættelsen kan fås hos: 
Musikskoleleder Martine Fogt på Tlf.: 2226 4026 . Mail: mfo.kulturz.bk@taarnby.dk 

Ansøgningen skal være os i hænde senest 18. februar 2018.Ansættelsessamtaler forventes at blive 
afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. 

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og 
nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. 
Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være 
betinget af, at disse er tilfredsstillende. 

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby 
Kommune tilbyder, kan ses her. 

Ansøgning: 
Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel 
arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter 
et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. 
Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det 
elektroniske rekrutteringssystem. 

http://www.taarnby.dk/om-kommunen/job-i-taarnby-kommune/soeg-job-i-taarnby-kommune?hr=show-

job%2F25204%26locale%3Dda_DK 
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