Vardø er Norges østligste by og eneste by i Europa som ligger i arktisk klimasone,
Nord-Norges eldste by, verdens nordligste festningsby og Pomorhovedstaden. Vardø
kommune, porten til nordøstpassasjen, består av tettstedet Kiberg på fastlandet, og byen
Vardø på øya som har fastlandsforbindelse gjennom tunnelen på 2.8 kilometer, NordEuropas første undersjøiske tunnel. Kommune har god flyforbindelse med Oslo og Tromsø
og Vardø havn er et Hurtigruten-anløpssted mellom Bergen og Kirkenes. Fylkeskommunen
ligger bare 75 km unna, naturen er unik og tilbyr forskjellige fritidsmuligheter.

Musikk og kulturskolelærer i Vardø
Vardø kulturskole er en spennende og utviklingsfokusert verksted som gir tilbud til barn, unge og voksne innen musikk
og dans. I Vardø kommune har vi et rikt fritidskulturliv og lange tradisjoner på kulturfeltet, særpreget med korps- og
korkonserter, Pomorfestival og Blues i vintermørket.
Kulturskolen har samarbeid med Vardø Bymusikk som er et janitsjarkorps stiftet i 1878 og - for tiden - har 28 aktive
medlemmer med høy musikalsk standard. Kulturskolen har og samarbeid med Vardø Mandssangforening og Vardø
Damekor, i tillegg til utvikling av skolekorps med satsning mot framtiden.

Vardø kulturskole
Vi har ledig 100 % stilling som musikk og kulturskolelærer fra 01.08.2019
Vi søker etter en treblåselærer og korpsdirigent.
Det er og ønskelig med kompetanse eller relevant erfaring på andre felter som gitar, bassgitar og trommer.

Kvalifikasjonskrav
Formell kunstfaglig kompetanse herunder korpsdirigent kompetanse og gjerne et treblåseinstrument som
hovedinstrument
Pedagogisk kompetanse og erfaring.
Gjerne kompetanse innen produksjon og arrangement.
Personlige egenskaper som vektlegges:
Stort faglig engasjement
Evne til å skape god relasjon med elever og kollegaer
Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester

Sentrale arbeidsoppgaver
Oppgavene innebærer skolekorps- og bymusikk direksjon, rekruttering/aspirantopplæring, undervisning på klarinett,
fløyte, saksofon.
Undervisning individuelt og i gruppe på treblåseinstrumenter: fløyte, saksofon og klarinett
Direksjon av voksenkorps og skolekorps
Nybrottsarbeid blir å få treblåsermiljøet opp å gå igjen
Samarbeid internt i kulturskolen
Produksjon av forestillinger, konserter
Delta på lærermøter og plandager
Den rette kan også påregne solistoppdrag med Vardø Bymusikk
Undervisning i grunnskolen kan også påberegnes

Vardø Kommune kan tilby
En spennende og utviklende jobb i en solid kommune.
Moderne grunnskole og god barnehagedekning.
Konkurransedyktige betingelser.
IA bedrift med godt tilrettelagte ordninger.
Gunstig pensjonsordninger.
Spennende oppgaver i en hektisk hverdag.
Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivning av studielån og lavere personskatt. Nedskrivning av
studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år.

Lønn og tilsettingsvilkår
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder 6 måneders prøvetid.

Søknad og vitnemål
Dersom du kommer til intervju, tar du med deg godkjente vitnemål. Vi har dessverre ikke mulighet til å returnere
innsendte vitnemål.
Vardø Kommune benytter elektronisk søkeprosess, og ber deg søke elektronisk.
Bare elektroniske søknader vil bli behandlet.

Offentlig søkeliste
Vardø Kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet
om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av offentlighetsloven.

Politiattest
Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Søknadsfrist

17.03.2019

Utlyst dato

24.01.2019

Kontaktperson
Kelemen Matis, tlf: 95091826, kelemen.matis@vardo.kommune.no

Vårref
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