Vacature
Onder het motto "Lekker Los, Lekker anders" gaat Musical & Theaterschool La TalenTia er vanuit dat
ieder kind een talent bezit en met behulp van onze vakdocenten proberen wij deze te laten
ontwaken en verder uit te bouwen. Onze leerlingen krijgen ondersteuning in hun persoonlijke
ontwikkeling. Het is heel belangrijk dat gaandeweg het lesseizoen het zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen van de leerling groeit. Wij bieden de leerlingen een veilige omgeving waardoor zij
steeds meer durven en het dus ook aan durven om fouten te maken binnen het groepsproces.
Voor onze zanglessen zijn wij voor het nieuwe seizoen 2019/2020 (11e jaargang) op zoek naar een

Zangdocent - Musical
Functieomschrijving:





Je verzorgt op de vrijdagavond (17.00 uur – 20.00 uur) zanglessen aan onze musicalgroepen
Je werkt samen met de overige docenten naar een eigen gemaakte eindvoorstelling toe
Je hebt affiniteit om samen met de leerlingen nieuwe liedjes te schrijven
Je begeleidt de leerlingen op piano/en of gitaar

Functie-eisen:





Je bent afgestudeerd aan het conservatorium/zit in de laatste afstudeerjaar
of je bent in het bezit van een relevant HBO diploma als docent zang/ muziek
Je hebt aantoonbare ervaring in het vakgebied van de zang/muziek docent
Je bent woonachtig in een straal van 30 km rondom Deventer
Je beschikt bij voorkeur over de volgende competenties
 Je kunt goed communiceren met kinderen en jong volwassenen
in de leeftijd van 7 t/m 20 jaar
 Je kunt je makkelijk aanpassen aan het niveau en de leersnelheid van de leerlingen
 Je kunt zelf goed zingen en spelen en het liefst in het musicalgenre
 Je kunt de leerlingen begeleiden op piano en/of gitaar
 Je bent creatief en vernieuwend

Wij bieden:






Een hele gezellige, knusse musicalsfeer onder het motto “Lekker Los, Lekker anders”
Veel ruimte voor creativiteit en eigen lesopbouw
Een gezellig team van 4 docenten
Een groep van ruim 50 superleuke leerlingen
Goed uurtarief/salaris
Belangstelling? Stuur je korte motivatie + CV naar pr@latalentia.nl t.a.v. Harold Draaijer
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