Musiikkiopisto Juvenalia on Espoossa toimiva, valtionapua nauttiva ja laajan oppimäärän mukaista
opetusta antava musiikkioppilaitos. Haemme Juvenalian tunnetusti hyvähenkiseen joukkueeseen
01.08.2018 alkavaan työsuhteeseen

ALTTOVIULUNSOITON LEHTORIA
Tehtävään saattaa sisältyä viulunsoiton opetusta sekä yhteismusisoinnin ohjausta ja
orkesterinjohtoa. Alttoviulunsoiton lehtorilta edellytämme vahvaa muusikkoutta ja monipuolista
pedagogista otetta sekä halua osallistua opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun ja organisointiin.
Edellytämme, että lehtorilla on osaamista opettaa kaiken ikäisiä ja eri tasoilla olevia oppilaita.
Odotamme, että lehtori kasvattaa opistoomme vahvan alttoviululuokan. Odotamme myös osaamista
ryhmien ohjaamisessa.
Etsimällämme opettajalla on erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä työyhteisössä että suhteessa
oppilaisiin ja oppilaiden vanhempiin. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kehittävää otetta omaan
työhön. Arvostamme myös valmiuksia genre-rajojen ylittämiseen.
Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986 / 1998 mukaiset. Tehtävään valittavien on esitettävä ennen
työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (L 504 /
2002). Työsuhde on voimassa toistaiseksi. Työsuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika.
Hakuaika on 07. – 24.04.2018. Myöhästyneitä hakemuksia emme huomioi. Hakemukseen liitetään
jäljennökset kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista, ansioluettelo sekä jäljennökset
työtodistuksista. Hakija voi halutessaan liittää hakemukseen näytteitä omista vahvuusalueistaan,
esimerkiksi omista konserteistaan, tekemistään oppimateriaaleista tai toteuttamistaan
tapahtumista.
Hakemukset osoitetaan Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan
hakuaikana osoitteella
matti.vanttinen@juvenalia.fi
viestin otsikoksi rekry alttoviulunsoiton lehtori

Lisätietoja antaa rehtori Matti Vänttinen, puh. 050 345 8332, matti.vanttinen@juvenalia.fi.

Rekrytointiprosessi etenee 16.05. opetus- ja soittonäyttein sekä 18.05. haastatteluin.
Soittonäytteessä hakija esittää teoksen, joka on diplomitasoa (10 – 15 min). Teos voi olla sooloteos
tai säestyksellinen teos. Hakija järjestää itse pianistin.
Valintapäätös tehdään 04.06.2018.
Juvenalian päätoimipaikka on Espoon Leppävaarassa Sellon kauppa- ja kulttuurikeskuksen
yhteydessä. Sellon lisäksi annamme opetusta useassa opetuspisteessä eri puolilla Espoota.
Juvenaliassa on kaikkiaan oppilaita noin 1700; perus- ja musiikkiopistotasoilla soittoa tai laulua
opiskelevia lapsia ja nuoria on lähes 700. Henkilökuntaa Juvenaliassa on noin 75.
Juvenalia on tunnettu opetuksen korkeasta laadusta ja vahvoista oppimistuloksista.
Yhteismusisoinnissa on Juvenalian erityinen vahvuus: järjestämme valtakunnallisen
kamarimusiikkikilpailun 5 vuoden välein; lisäksi orkesteritoimintamme on laajaa. Kutsumme nyt
Juvenaliaan sitoutunutta, kekseliästä ja monitaitoista osaajaa.

