Haderslev Sangakademi søger en sanglærer til Haderslev Drengekor.
Vi søger en sanglærer til at forestå sangundervisning af primært drengesopraner i soloundervisning og på
små hold. Desuden kan der være andre opgaver med koret i forhold til opvarmning, stemmetræning i større
grupper, ledsagelse på udvalgte turnéer og små cafékoncerter med drengene som solister.
Vi forventer at du:









har en relevant sangfaglig baggrund som f.eks. professionel sanger eller som kandidat eller
bachelor fra et konservatorium med hovedfag i sang eller tilsvarende uddannelse.
har undervisningserfaring fra f.eks. kor og solosang
kan læse noder og spille brugsklaver
har gode pædagogisk evner og har lyst til at arbejde med børn og unge
brænder for at videregive din viden
kan tage ansvar, arbejde selvstændigt og er en teamplayer
er fleksibel i forhold til opgaveløsningen

Vi tilbyder:






en stilling i et af Danmarks fremstormende og ambitiøse kormiljøer med samlet over 200
sangere. Vi inspirerer hinanden og udvikler os konstant
et arbejde med et fantastisk kor med motiverede drenge og unge mænd
en god løn og ordnede ansættelsesforhold
et stærkt sangfagligt team med 5 sangpædagoger, hvoraf de 3 betjener drengekoret.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den gældende overenskomst for musikskoleansatte mellem FMM
og KL. Formelt vil du blive ansat af Haderslev Musikskole. Der indhentes børneattest.
Stillingen er en månedslønnet deltidsstilling på ca. 15/37 ugentligt.
Med de rette kvalifikationer vil det være muligt at supplere med timer som korproducent for Haderslev
Drengekor. Undervisningen forventes at ligge på 3-4 dage, idet der undervises i en sæson på 20 uger. Der
kan evt. bydes ind på en del af stillingen.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020 eller snarest derefter
Flere oplysninger:

Har du spørgsmål til jobbet så kontakt Domorganist og leder af drengekoret Henrik Skærbæk Jespersen på
tlf. 29 78 07 55 eller mail hsje@km.dk
Ansøgning

Ansøgningsfrist er d. 19. juni. 2020. Send din ansøgning inklusiv relevante bilag på mail til hsje@km.dk .
Samtaler og prøveundervisning afholdes i uge 26.
Haderslev Drengekor er et blandet kor på 65 medlemmer i alderen 10
år og opefter. Der er et meget højt aktivitets- og ambitionsniveau.
Se mere på www.haderslevdrengekor.dk
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