
 

Landskoret søger korproducent  
Landskoret er et velsyngende, lige-stemmigt elitekor på ca. 25 medlemmer i alderen 12-22 år udvalgt 
blandt nogle af de bedste sangere i skole-, gymnasie- og kirkekor fra hele landet. 
Koret mødes ca. 6 gange årligt på intensive øve- og koncertweekends forskellige steder i Danmark og 
tager derudover på en årlig sommertur. 
 
Korproducentens opgaver 
Som korproducent vil du få ansvaret for 
• At skaffe koncertaftaler i forbindelse med ca. 6 årlige korweekends og den årlige sommertur  
• Fondsansøgninger 
• Opdatering af hjemmesiden og Facebook samt øvrigt PR-arbejde 
• Deltage i bestyrelsesmøder (Skype) 
• Kontakt til koristerne og rekruttering af nye korister 
Der kan også blive tale om, at du skal stå for planlægning af komponistkonkurrence, cd-indspilning 
m.v. 
 
Profil 
Du skal have talent for og lyst til administration og praktisk planlægning. Du skal have et godt 
netværk inden for Den danske Folkekirke og gode kommunikationsevner.  Du skal kunne indgå i en 
aktiv og konstruktiv sparring med dirigenten og bestyrelsen om korets udvikling.   
  
Vi tilbyder 
Et spændende job, hvor du får gode muligheder for selv at tilrettelægge dit arbejde. Det er ikke et 
krav, at du som korproducent deltager på korweekends og sommertur, men vi forventer, at du 
deltager i et mindre omfang efter aftale. Du skal arbejde hjemmefra og selv kunne stille pc og telefon 
til rådighed. Stillingen ønskes besat den 1.9.2018 og er tidsbegrænset til den 31.8.2020 med 
mulighed for forlængelse. 
Bemærk, at også stillingen som dirigent er opslået. For den rette kandidat kan disse to stillinger slås 
sammen til én større.  
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en 20% fuldtidsstilling, der aflønnes med 6.000 kr./md. + ferietillæg (1,5 %). 
Aflønningen sker månedsvis bagud. Der sker ikke pensionsindbetaling.  Transporttid er ikke lønnet. 
 
Ansøgning 
Du skal sende din ansøgning til landskoret@gmail.com. Ansøgningsfrist er tirsdag den 12. juni 2018. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 19. juni i Århus-området. 
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Oline Isak på tlf. 42206934 eller 
korproducent Jonas Rasmussen på tlf. 41401500.  
 
Du kan læse mere om Landskoret på vores hjemmeside www.landskoret.dk  


