LIVGARDET/FÖRSVARSMUSIKEN
söker

Ställföreträdande Chef
Till Marinens Musikkår i Karlskrona
Försvarsmusiken,
FöMus är en enhet som
lyder under
Livgardet/Kungsängen
FöMus, som är en del
av Försvarsmakten
består av
Marinens Musikkår,
Arméns Musikkår samt
Livgardets dragonmusikkår, och ansvarar
för parad-, ceremonioch tjänstemusik för
Försvarsmakten och
statsledningen
För mer info läs på
www.forsvarsmakten.se/
Livgardet.

Marinens musikkår:

Är en professionell blåsorkester inom försvarsmakten

Är stationerad i världsarvsstaden Karlskrona

Har som professionell blåsorkester en utvecklande funktion gentemot Hemvärnsorkestrar
och musikkårer i det civila musiklivet.
Befattningen utgör en central del av musikkårens konstnärliga och administrativa ledning, som för
närvarande består av sju befattningshavare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Planera musikkårens verksamhet

Producera musikkårens konsertproduktioner

Leda musikkårens programarbete

Ekonomisk planering och uppföljning av musikkårens verksamhet

Nätverka och marknadsföra musikkårens verksamhet externt och internt.

Beredd att medverka i särskilda arbets- och projektgrupper inom Fömus

Beredd överta som chef vid chefs frånvaro
Kvalifikationer:

Kulturinriktad högskoleutbildning eller motsvarande kompetens

Dokumenterade ledarerfarenheter från det professionella musiklivet

Erfarenhet av programsättning

Erfarenheter från administrativt och ekonomiskt arbete

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Goda IT-kunskaper (kunskaper i SAP är meriterande)

B-körkort
Erfarenhet från orkesterverksamhet är meriterande
Arbetsförhållanden

Arbetet innebär många personkontakter och samarbetspartners vilket kräver flexibilitet och
god samarbetsförmåga.

Arbetet sker på flera orter med oregelbundna arbetstider samt i skiftande förhållanden och
miljöer såväl inom- som utomhus, i Sverige och utomlands.
Befattningen är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt
överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Sökande skall vara svensk medborgare. Godkänd registerkontroll är ett krav för anställning.
Anställning i Försvarsmakten innebär internationell arbetsskyldighet. SWEDISH CITIZENS ONLY.
Intervjuer sker efter personlig kallelse.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information om befattningen lämnas av:
Chef Marinens Musikkår, örlogskapten Tomas Hjortenhammar, 0455-866 34 eller
0703-065511, tomas.hjortenhammar@mil.se.
Information om musikkåren finns även på: marinensmusikkar.se
Fackliga företrädare:
SACO-F Staffan Johansson tel 08-584 540 00 (vxl), Officersförbundet Johan Hamlin tel 08-584
54000 (vxl) Försvarsförbundet Jacob Bartilson, (lf050@forsvarsforbundet.se), SEKO Claes Hallin tel
08-584 540 00 (vxl).
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