Vacature Docent gitaar (elektrisch & akoestisch)
bij Gitaarschool Gent-Zeehaven

Taakomschrijving:
-Verzorgen van gitaarles aan kinderen en volwassenen
-Op woensdagnamiddag/avond en per uitbreiding eventueel ook op zaterdag
-Je motiveert gitaristen op een positieve manier om beter op hun instrument te spelen
-Deelname aan een jaarlijks toonmoment

Profiel
-Je bent een gepassioneerde gitarist vol positieve energie, die graag z’n kennis wil
overbrengen aan gelijkgezinden
-Je bent artistiek geschoold of gelijkwaardig door ervaring, of bent gitaarstudent in opleiding
-Je hebt uitstekende communicatievaardigheden
-Je bent bereid tot avondwerk.

Verreisten
-Student -of afgestudeerde
-bachelor of master conservatorium gitaar, in het beste geval richting ‘jazz’ ,’pop’ of klassiek
-Jazzstudio
-PXL Music, Rock-academy Maastricht, -of gelijkwaardige opleiding
-autodidact die speelt volgens de regels van de kunst en actief in het werkveld staat als
uitvoerend muzikant met veel ervaring

Statuut
-Zelfstandig, zelfstandig in bijberoep of via interim-buro/contract
-Opmerking: Ben je student?
-Tegenwoordig kan je zeer goedkoop zelfstandig in bijberoep worden terwijl
je als muzikant verder studeert. In sommige gevallen kan dit zelfs gratis.
-We begeleiden je daar graag verder in via de ‘Koninklijke Unie der
Middenstand Gent’ mocht je nog niet zelfstandig muzikant in bijberoep zijn.
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) vanaf september 2019 tot onbepaald
Deeltijds - minimum 3 uren per week of meer
Plaats tewerkstelling: Buurtcentrum ‘de Loods’ Gent Zeehaven (Muide)

Aanbod
-Een aangename job in een prettige werksfeer in samenwerking met een progressieve
gitaarschool, in de meest levendige artistieke -en sociale wijk van Gent.
-Je startloon is afhankelijk van je diploma en relevante werkervaring
Solliciteren
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gitaarschool Gent-Zeehaven: 0474/903 505
Of beter nog: Stuur meteen je sollicitatiebrief met CV naar gitaarschoolgentzeehaven@gmail.com

Algemene voorwaarden
-Wanneer je als docent start met het geven van lessen bij Gitaarschool Gent-Zeehaven, als
freelancer, vanuit een vzw, of onder welke hoedanigheid dan ook; dan ga je akkoord met de
algemene voorwaarden:
-Het spreekt voor zich dat je geen leerlingen van Gitaarschool Gent-Zeehaven op een
ander plaats, of bijvoorbeeld bij jouw eigen thuis lessen geeft. De lessen worden steeds ingericht
door Gitaarschool Gent-Zeehaven.
-Je zal ook binnen de eerste 5 jaar -en binnen een straal van 20 km (vanaf de locatie van
Gitaarschool Gent-Zeehaven) geen gelijkaardig project/gitaar-of muziekschool opstarten; dit om
oneerlijke concurrentie te vermijden, en tevens ook de privacy en intellectuele know-how
(werkmethode,…) van Gitaarschool Gent-Zeehaven te beschermen en niet te misbruiken.
-Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.

