Er du interessert i sommerjobb?
NMF Nord-Norge har behov for musikalske ledere, instruktører, aktivitetsleder og nattevakt
på sine sommerkurs i Finnmark fylke, på Krikenes skole, Kirkenes 2018.
Dersom du liker å jobbe med barn og ungdom, kan dette være jobben for deg!
Stillingene besettes fortløpende, så ikke vent med å søke, send søknad i dag!
Aktuelle søkere vil bli kontaktet.
Litt om stillingene:

Musikalsk leder:
Skaffe instruktører, i samarbeid med prosjektleder for sommerkursene. Musikalsk og
organisatorisk planlegging av kurset, praktisk, musikalsk og organisatorisk tilrettelegging
under kurset. I dette ligger all planlegging, organisering av musikkfaglig innhold samt
etterarbeid (evaluering) av det musikkfaglige arbeidet ved kurset. Kontakt med
instruktører (informasjonsutveksling, ansvarsfordeling) i og tid før kursstart. Lede korpset i
samspillstiden, samt lede huskonsert.
Timeplan for kursene legges i samarbeid mellom NMF Nord-Norge og den enkelte
musikalske leder.
Musikalsk leder honoreres med:
Dagsats kr. 2.517,- samt 2 dager for- / etterarbeid.

Instruktører:
Instruktører har sammen med musikalsk leder ansvar for instrumentalundervisningen på
kurset. Lønn i h.h.t NMF sine avtaler, kr 2.219,- pr dag.
Arbeidsoppgaver kan være:
 Instrumentalgruppetimer og enetimer
 Undervisning i musikklære og/eller andre fag/fagområder som kurset inneholder.
Eks. kammermusikk, ensemblespill, «clinics»/workshops, huskonserter m.m., etter
arbeidsfordeling av musikalsk leder.
 Sette sammen grupper til enseblespill/kammermusikk/musikklære osv.
 Skriftlig evaluering av kursdeltakeren. Dette avtales nærmere med musikalsk leder.
 Instruktørene evaluerer kurset sammen med musikalsk leder.

Kursledere/aktivitetsledere
Kursledere har sammen med administrativleder ansvaret for romfordeling, tilsyn, praktisk
tilrettelegging og aktiviteter utenfor undervisningstiden, samt bistå musikalsk leder og
instruktører med praktisk hjelp ved behov. Leirledere bør ha førerkort og disponere bil
under kursperioden(e). Lønn i h.h.t NMF sine avtaler, kr 2.089,- pr dag.

Kurs/aktivitetsleders ansvarsoppgaver:
 Nødvendig tilsyn og vakthold, ansvar for sosiale aktiviteter utenfor undervisning,
føring av fremmøtelister, innkvartering,
 Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
 Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell,
instrumenter, rom, stoler osv.) Herunder ajourføring av utstyrslister, slagverk
spesielt, under kurset, ved kursslutt og overgang til nytt kurs.

Nattevakt
NMF Nord-Norge har behov for nattevakter til sine sommerkurs, jfr. kursoversikt.
Arbeidstid fra kl. 23:00 – 07:00. Arbeidet vil bestå av våken tilstedeværelse og
nattevaktsrunder. Nattevaktene er godtgjort med kr 2.089,- pr natt. Nattevakter må være
fylt 20 år og må fremvise politiattest.
Nattevakts ansvarsoppgaver:
 Ansvar for generelt vakthold og tilstedeværelse (våken) nattestid
 Tar over for leirledelsen når det er blitt ”ro” på skolen/ internatet (kl. 23:00).
 Bidra til at ro i leiren opprettholdes (!)
 Gå jevnlige rundt i løpet av natten.
 Ved en nødssituasjon, skal nattevakt ta kontakt med administrativ leder på det


Forefallende gjøremål; gulvvask, toalettvask, fylle på toalettpapir/såpe, lett
rydding.

Alle som jobber på våre sommerkurs plikter å fremvise politiattest ved kursstart, selv
om instruktøren/aktivitetslederen/nattevakten f.eks har vært ansatt ved tidligere
anledninger.
Søkere med pedagogisk- og musikkfaglig utdanning vil prioriteres. Til musikalsk leder- og
instruktørjobb er utdanning innen musikk et absolutt krav. Aktivitetsledere bør ha et
interessefelt innenfor musikk, da deltakelse i ensembler kan bli aktuelt.
Nattevakter behøver ingen musikkfaglig bakgrunn.

Om kursstedet
Våre sommerkurs arrangeres for 2. gang i Kirkenes. Kirkenes er en by i øst-delen av
Finnmark fylke. Vi skal kurses på Kirkenes skole som er en nyrenovert skole med gode
fasiliteter for å spille i korps. Det er øvingsrom og felles øvingsareale med god plass.

Innlosjering
Vi vil sørge for innlosjering til alle som arbeider på kurs. Vi har ikke avklart hvor dette blir,
men vi jobber med å få dette i kort gangavstand til skolen der deltakerne skal bo.

Kursperioder 2018
31. juli – 6. august, felles for alle fra 9 år til 20 år:

Søknad sendes: ellens@musikkorps.no, og må inneholde:
Navn:
Adresse:
E-post:
Tlf.nr:
Hva du søker (instruktør/mus.leder/akt.leder/nattevakt:
Kurs:
Instrument:
Kort søknadstekt og CV:
Stillingene besettes fortløpende.

SØKNADSFRIST: 15. februar 2018

Krognessveien 33
9007 Tromsø

