
Lärare i piano
80-100%

Är du en välmeriterad lärare i piano med inriktning mot pop, rock,
gospel och jazz som gärna undervisar oftast välmotiverade
vuxenstuderande på eftergymnasial nivå? Då är det dig vi söker till
Mellansels folkhögskola.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Arbetstiden är reglerad enligt folkhögskolans kollektivavtal för ferietjänster vilket
innebär 1 760 timmar per år för heltid, varav 540 timmar undervisning. Tjänsten
omfattar 80-100% beroende på sökandes önskemål och kvalifikationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
● Undervisa i piano i grupp och med enskilda deltagare. Undervisningen sker

både på vår musiklinje och på vår yrkesutbildning för kyrkomusiker. Tjänsten
innebär även att du arbetar ungefär en helg per månad, då de studerande som
läser kyrkomusikerutbildningen  på distans är på skolan. Musiklinjen har tre
olika profiler: rock/pop, funk/fusion och gospel.

● Delta i skolans övergripande pedagogiska arbete.
● Delta i utbildningsenhetens kvalitets- och utvecklingsarbete, samt

ämnesövergripande verksamhet, som skolgemensamma dagar.

Vi söker dig som
● är behörig lärare i piano, eller har en högskoleutbildning i musik och erfarenhet

av undervisning.
● kan undervisa både individuellt och i grupp/klass.
● gärna har erfarenhet av musicerande på professionell nivå.
● är en drivande och inspirerande pedagog med god förmåga till ledarskap.
● kan arbeta självständigt men även i samverkan med kollegor.
● delar skolans värdegrund, och har erfarenhet av folkbildning.

Mellansels folkhögskola ligger i Örnsköldsviks kommun, ungefär 35 km väster om
Örnsköldsviks centrum. Verksamheten bedrivs på kristen grund i nära samarbete
med vår huvudmän Svenska kyrkan och EFS. Skolan bedriver även hotell- och
konferensverksamhet. Verksamheten har en omsättning på cirka 40 miljoner kronor
per år med ett femtiotal medarbetare.

För ytterligare upplysningar, kontakta
Rektor Karin Jardstam, karin.jardstam@mfhs.se, 0661-65 44 02
Utbildningsledare musiklinjen, Tobias Helén, tobias.helen@mfhs.se, 070-353 86 73
Utbildningsledare kyrkomusiker, Ulf Norberg, ulf.norberg@mfhs.se, 073-364 40 44
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Ansökan med meritförteckning/CV, löneanspråk och referenser skickas till
tjanster@mfhs.se

Tillträdesdag: 1 augusti 2023 eller efter överenskommelse.

Ansökan ska ha inkommit senast 28 februari 2023. Märk ansökan pianolärare.

Välkommen med din ansökan!
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