Kulturno društvo Godba Domžale, Kajuhova c. 5, Domžale, davčna številka SI55023690, ki ga zastopa
Gregor Sušnik (predsednik društva), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž).
Godba Domžale bo v letu 2021 praznovala 137-letnico obstoja. Orkester po kriterijih ZSG sodi v
koncertno skupino. Sodeluje na različnih prireditvah v domači občini, po Sloveniji in v tujini. Orkester
letno izvede (najmanj) dva samostojna koncerta ter sodeluje na ca. 40 nastopih. Vaje potekajo
dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih med 20. in 22. uro v lastnem godbenem domu (več:
www.godba-domzale.si).
Od kandidata pričakujemo:
 ustrezno glasbeno izobrazbo (končana Akademija za glasbo),
 večletne izkušnje z vodenjem orkestrov ali drugih glasbenih sestavov,
 vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti,
 vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Naloge v sklopu dela dirigenta vključujejo:
 strokovno vodenje in odgovornost do orkestra,
 priprava, študij, izvedba programov za koncerte in druge nastope ter poročila o opravljenem
strokovnem delu,
 sodelovanje z upravnim odborom in s strokovnim svetom društva pri pripravi programa in
njegovi izvedbi,
 sodelovanje na ostalih nastopih godbe.
Prijavnica naj vsebuje:
 življenjepis,
 kratko vizijo vodenja in razvoja orkestra,
 dokazila.
Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, viziji vodenja in
razvoja godbe ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 22. 3. 2021 na elektronski naslov
info@godba-domzale.si, ali naslov KD Godba Domžale, Kajuhova c. 5, 1230 Domžale.
Komisija za izbor dirigenta bo seznam primernih kandidatov predložila upravnemu odboru društva, ki
bo skupaj s strokovnim svetom opravil končno izbiro. Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor.
Po potrebi bomo kandidata povabili tudi na praktični preizkus vaje z orkestrom. Ob pozitivni oceni
strokovnega sveta in upravnega odbora bo kandidat postal dirigent Godbe Domžale. Kandidat bo
sklenil pogodbo za določen čas z možnostjo podaljšanja in z odpovednim rokom šestih mesecev. Delo
dirigenta nastopi 1. 9. 2021.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po odločitvi pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri predsedniku društva Gregorju Sušniku (tel.: 031
577 616 ali gregor.susnik2@gmail.com).
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