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Melleruds kommun söker träblåslärare till Kulturskolan. 
 
 

Nu har du chansen att få jobba i en blomstrande kulturskola. 
 
Melleruds kulturskola ingår i en enhet som ansvarar för den frivilliga 
musikundervisningen, grundskolans musikundervisning, biblioteket och Kulturbruket 
på Dal (KpD). Kulturbruket på Dal erbjuder konsert/programverksamhet. Som boende 
och arbetande i Mellerud har du möjlighet att delta i ett rikt kulturliv, unikt för en liten 
kommun på 9 300 invånare. 
 
Vår nuvarande lärare går i pension. Vi söker därför nu en ny träblåslärare till Melleruds 
kulturskola. 
 

Kvalifikationer: 
Högskoleutbildning eller motsvarande med examen. Du undervisar i tvärflöjt, 
blockflöjt, saxofon samt klarinett. Erfarenhet är meriterande, men inget krav. Körkort 
krävs. 
 

Arbetsbeskrivning: 
Vi söker dig som vill jobba i ett arbetslag med musikpedagoger på vår kulturskola. 
Undervisningen innehåller såväl enskilda som grupplektioner och 
ensemble/orkesterspel. 
Tjänsten kan eventuellt utökas med undervisning i såväl Dals-Ed som Bengtsfors 
kulturskolor i Dalsland. Om du är behörig kan även klassundervisning bli aktuell. 
 
I Kulturskolan Mellerud siktar vi på framtiden. Nu har du möjlighet att påverka och 
vara en del av den.  
 

Tillträde/varaktighet/omfattning: 
2022-08-10 eller efter överenskommelse. Visstidsanställning 1 år. Därefter möjlighet 
till tillsvidareanställning. 40–100% beroende på om tjänsten ska omfatta undervisning 
på flera kulturskolor och /eller klassundervisning. 

 

Lön: 
Individuell lönesättning.  
 

Kontaktpersoner: 
Clas-Göran Janson, rektor Kulturskolan, 0530-182 61,  
clas-goran.janson@mellerud.se 
Kristina Grenander, kanslist, 0530-182 75, kristina.grenander@mellerud.se 
 
Ansökan: 
Ansökan med personligt brev och CV sänds till Melleruds kommun, Kultur- och 
utbildningsförvaltningen, 464 80 Melleruds kommun 
Ange referens: 2022/20 Träblåslärare  
Sista ansökningsdag: 2022-05-22 
Ange löneanspråk. 
Vi tar gärna emot ansökan via e-post: linda.eriksson@mellerud.se 
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Vi undanber oss vänligen, men bestämt, direktkontakt med bemannings- och 
rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  
 
Melleruds kommun verkar aktivt med att minska pappersanvändningen, så ansök 
gärna via e-post. Vi skickar inte tillbaka eventuellt insända betygskopior. 
 
Vi är en tobaksfri arbetsplats.  
 
Välkommen med din ansökan! 


