Docent Piano (Bunnik)
Muziekschool De Kromme Rijn in Bunnik zoekt per oktober 2022 een pianodocent voor circa 4 uur per week met
mogelijkheid tot uitbreiding.
Muziekschool De Kromme Rijn (ook wel Muziekschool Bunnik) is een maatschap waarbinnen elke docent als zelfstandig
ondernemer zijn of haar eigen lespraktijk heeft. Naast individuele lessen op diverse instrumenten zijn er op de
muziekschool verschillende ensembles en koren, worden er cursussen gegeven en worden er lessen op diverse
basisscholen in de gemeente Bunnik verzorgd. Jaarlijks zijn er twee grote presentaties en diverse kleine
voorspeelmomenten die door de docenten zelf worden georganiseerd en vormgegeven.
Wie zoeken wij:
 Een enthousiaste pianodocent die zijn of haar praktijk binnen onze maatschap wil vestigen en die gedreven is
de lespraktijk te doen groeien.
 Een docent die affiniteit heeft met verschillende doelgroepen en met zowel individuele leerlingen als ook
groepen.
 Een teamplayer die bereid is is tot samenwerking binnen de toetsensectie en met andere docenten van de
muziekschool.
 Iemand die naast het verzorgen van de pianolessen betrokkenheid toont bij het vormgeven van de maatschap
en zich initiatiefrijk opstelt in de ontwikkeling van nieuw cursusaanbod.
 Iemand, bereid is (betaald) organisatorische taken te verrichten, en deelneemt aan vergaderingen,
uitvoeringen, open dagen en andere activiteiten.
Wat bieden wij jou:
 De mogelijkheid zelf de dagen te bepalen wanneer je lesgeeft, afhankelijk van de beschikbaarheid van de
lesruimtes.
 De ruimte om nieuw cursusaanbod te ontwikkelen, organisatorische taken te verrichten en om lessen te
verzorgen op verschillende basisscholen in Bunnik.
 Zelfstandig werkzaam zijn binnen een hecht team van docenten en met voorzieningen zoals leslokalen met
goede instrumenten, financiële administratie en een zaal voor optredens.
 De mogelijkheid om mee te denken over de vormgeving van de maatschap en de toekomst van de
muziekschool.
Deze functie vereist
 Een afgeronde opleiding aan het conservatorium, hoofdvak Piano.
 Dat de kandidaat ZZP’er is of bereid is om ZZP’er te worden.
En
 Kennis van zowel klassieke muziek als ook lichte muziek is een pré.
Ben jij



Een creatieve, gedreven pianodocent;
communicatief sterk, zowel naar collega’s als naar klanten;

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van cv uiterlijk 16 oktober 2022 naar:
db@muziekschoolbunnik.nl. Let op: onze mails worden soms gezien als spam.
Gesprekken zullen plaatsvinden op 18 en 19 oktober in de ochtend. De lessen starten na de herfstvakantie.
Kijk voor meer informatie over muziekschool De Kromme Rijn op www.muziekschoolbunnik.nl.

