
 
 

 
Stillingsopslag – Saxofonlærer søges: 
 
Er du Kulturskolens nye medarbejder? Brænder du for at undervise børn og unge hvor glæde, inspiration, 
kvalitet og fællesskab er i højsæde? 
 
Så er denne stilling måske lige dig. Stillingen indbefatter individuel undervisning og skoleprojekt. 
 
Vi vil gerne høre fra dig hvis: 

 Du har erfaring eller relevant uddannelse inden saxofon 

 Du har erfaring med undervisning af børn og unge både på hold og individuelt 

 Du er engageret, kompetent og idérig 

 Du har lyst til at opbygge og udvikle saxofonundervisningen i samarbejde med Kulturskolens 
andre kulturlærere. 

 
 
Lidt om os: 
Vi er Skanderborg Kommunes kulturskole og har godt 40 ansatte, hvoraf 35 er undervisere. Skolens 
kerneopgave er fritidsundervisning i bl.a. musik, dans, drama, billedkunst primært for børn og unge i 
kommunen, og vi har desuden en del samarbejde med folkeskolen.  
Vi har kontor og undervisningsfaciliteter på Søtoften i Skanderborg, og underviser desuden på 16 lokaliteter 
i Skanderborg kommune.  
 
Som underviser i Kulturskolen Skanderborg vil vi, at vores undervisere arbejder sammen og opfatter sig 
som en del af fællesskabet. Du indgår som en naturlig del af et tværfagligt samarbejde med kollegaer, på 
kryds og tværs af instrumenter og fag. Vi forventer, at du bidrager og involverer dig i hele Kulturskolen. Nye 
idéer og måske skæve vinkler til samarbejde er altid velkomne.  
 
Stillingen er på ca. 8 timer med start d. 1. oktober 2017. Bil kan være en fordel.  
 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter 
forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 
 
Ansøgning og CV sendes til kulturskolen@skanderborg.dk  
Ansøgningsfrist: mandag d. 18. september klokken 12.00 2017 
Samtaler: fredag d. 22. september 2017 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tina Quottrup på 
tlf. 87942840 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
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