
Ånge Musikskola söker chef  
samt instrumental- och ensemblepedagoger  

  

Vår musikledare och våra brass- och träblåspedagoger går i pension och vi söker nu nya 
medarbetare till Ånge Musikskola.  

 
Ledartjänsten är 50%. Den kan kombineras med pedagogtjänst. 
Pedagogtjänsterna kan vara från 20% och uppåt enligt överenskommelse. 
Vi behöver pedagoger som kan undervisa i: träblås, brass, piano, cello, kontrabas och 
ensemble.  
Det finns stora möjligheter att påverka tjänstens storlek genom att kombinera olika ämnen 
och arbetsuppgifter.  
Som lärare/chef i Ånge Musikskola blir du en kugge i ett positivt, entusiastiskt och kunnigt 
arbetslag med stora möjligheter att gemensamt påverka arbetets innehåll och upplägg.  
 
Vi söker personer med bred kompetens och hög samarbetsförmåga. Särskild vikt läggs vid 
kompetens, erfarenhet och vilja att leda ensemble/orkester i olika genrer samt att ha 
färdigheter i att arrangera för ensembler på olika nivåer och instrumentgrupper. Du kommer 
in i ett förändringsskede så det är bra om du tycker om möjligheten att vara med och forma 
verksamheten.    
Vi vill att du som söker tjänst beskriver vad du vill jobba med och hur stor tjänst du helst 
önskar.  
  

• Som chef för Ånge Musikskola blir du en del av arbetslaget.  Som chef ska du leda 
befintlig musikskola och utveckla verksamheten. Du kommer att ha verksamhets-
personal- och ekonomiansvar. Arbetsplatsen är liten och beslutsvägarna korta. Du 
har en bakgrund i kulturskolevärlden, du deltar i våra produktioner och undervisning 
kan ingå i din tjänst. Du är intresserad av omvärldsbevakning och vet hur det är att 
verka i en politiskt styrd organisation. Du är en visionär person som leder arbetet för 
att erbjuda kvalitativ och rik kulturverksamhet till barn och unga i hela Ånge 
kommun.  

  

• Arbetsuppgifter för lärartjänst: ämnesundervisning på dina instrument, 

ensembleledning och arrangering för ensembler i olika genrer och på olika nivåer.  Du 

är med och planerar och genomför produktioner, konserter och projekt tillsammans 

med de övriga i arbetslaget.  

Har du frågor om vår arbetsvardag i Ånge musikskola? Kontakta gärna Adam 
Johansson adam.johansson@ange.se, tel 072-232 01 76  

 

Vi söker dig som har relevant pedagogisk högskoleutbildning eller annan 
utbildning/erfarenhet som av oss kan bedömas som likvärdig. Erfarenhet av arbete vid 
kulturskola är meriterande.  
B-körkort är ett krav, kommunen har en bilpool vi kan utnyttja.  
  

mailto:adam.johansson@ange.se


Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Här är du omgiven av Ljungandalens storslagna landskap, 
vackra boendemiljöer och människor som värnar om varandra. Det finns stora möjligheter 
till det goda livet. Bra kommunikationer både till fjäll och storstad.  
 
Sista ansökningsdag: 31 mars 2020  

Anställning: 20% och uppåt, tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning  
Tillträde: Höstterminen 2020  
 
Kontaktpersoner:  
Sten-Erik Martinsson musikledare: sten-erik.martinsson@ange.se  0690250225 
 
Kent Ylvesson, rekryterande chef: kent.ylvesson@ange.se 0690250321 
 
Adam Johansson, musiklärare: adam.johansson@ange.se, tel 072-232 01 76  
  
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/23921602?fbclid=IwAR3Ii9lMLRN99D

WCz9gsqQVCMUs7mtEoIwwA18cQWqWXKpqJ10NUEFbcqK8 
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