Tordenskioldgarden Frederikshavn søger dirigent
Tordenskioldgarden er en forening på ca. 25 medlemmer i alderen 7-30 år. Tordenskioldgarden består af
aspiranter, vagtkompagni, miniorkester, tamburkorps og orkester. Til at hjælpe dirigenten med undervisningen har Tordenskioldgarden 4 frivillige instruktører.
Tordenskioldgarden er en samspilsgruppe, som tilbyder børn og unge deltagelse i fællesskab og aktiviteter
indenfor musik. Tordenskioldgarden har et stærkt sammenhold og mange traditioner. Der lægges vægt på
fællesskabet, samtidig med at musikken er i fokus.
Årligt har Tordenskioldgarden ca. 20 spillejobs i samarbejde med Kommunen, Handelsstandsforeningen og
private aktører. Det er frivilligt for dirigenten at deltage i disse spillejobs.
Dirigentens opgaver
Som dirigent forventer vi, at du:
 Varetager samspil for miniorkestret, som foregår onsdag eftermiddag (17.00 – 18.00)
 Varetager samspil for orkestret, som foregår onsdag aften (18.30 – 21.00)
 Er ansvarlig for gardens musiske repertoire og samarbejdet med de frivillige instruktører
 Deltager i rekrutteringsdage ved behov
 Deltager i 2 årlige øveweekender
 Deltager i den årlige tur til Tönning
 Deltager i årsfesten
Profil
Du skal have erfaring som dirigent og erfaring med undervisning af unge mennesker. Du skal vægte det
sociale og bredden, dog uden at miste fokus på musikken. Du skal kunne indgå i en aktiv og konstruktiv
dialog med bestyrelsen om Tordenskioldgardens udvikling.
Vi tilbyder
Et spændende job, hvor du får gode muligheder for selv at tilrettelægge dit arbejde. Vi søger stillingen
besat 1/3-2022. Stillingen er tidsubegrænset med 3 måneders opsigelse fra begge parters side.
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en 12% stilling, der aflønnes med 5.600kr./md. Aflønningen sker som B-indkomst og der
optjenes ikke feriepenge. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Der sker ikke pensionsindbetaling og
dækning af kørsel. Transporttid er ikke lønnet.
Ansøgning
Du skal sende din ansøgning til jo@joconsulting.dk. Ansøgningsfrist er senest den 13. februar 2022. Du
bedes medsende en liste med de instrumenter, du underviser i/kan spille, samt en referenceliste. Vi
afholder løbende ansættelsessamtaler.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Jacob Olivius på tlf. 51526129.
Du kan læse mere om Tordenskioldgarden Frederikshavn på vores hjemmeside www.tordenskioldgarden.dk

