
ELM Syd söker musikkonsulent 
– är du den vi söker? 
ELM Syd med musikutskottet ELMus har under lång tid sett att musik- och körverksamhet har 
bidragit till god gemenskap, uppbyggelse och personlig utveckling i vår rörelse. Musikverksamheten, 
både vad gäller körsång, lovsångsteam och unison sång skapar gemenskap och sammanhang för 
personer i alla åldrar. Musikverksamheten har också ofta haft en låg tröskel och det har upplevts 
enkelt att ta med icke-kyrkvana personer till den. Nu vill vi satsa och ge ännu mer utrymme åt 
musiken och söker därför en musikkonsulent på upp till 50%. 

Om tjänsten 
Huvudsyftet med tjänsten är att utveckla sång- och musikverksamheten inom ELM Syd – att skapa 
gemenskap och sammanhang kring musiken för människor i olika åldrar, samt ge möjlighet till 
utveckling av musicerande för ungdomar.  

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: 

• Att vara tillgänglig i ELM Syd-rörelsen att vända sig till om man har frågor om sång och musik. 
• Att hålla dialog med ledare för sång och musik i missionsföreningarna och undersöka vad de 

har för behov av stöd, samt inspirera till ett ökat musicerande i föreningarna. 
• Att vara med och ge ökad kunskap om ledning av sång och musik, t.ex. via inspirationsdagar, 

workshops/webbinarium, samtal och möten. 
• Att vara med och ge körledare ökad kunskap om körledning, stöttning i att genomföra 

projekt som de önskar med sin kör, och i att hitta nya sånger. 
• Att lära känna ungdomar och delta i att få dem delaktiga i musicerande på läger, gudstjänster 

och i körer. 
• Att anordna till exempel konserter, körläger, projektkör, orkester. 
• Eventuellt leda någon av ELMus körer under kortare eller längre tid. 

 
Tjänsten kan till viss del anpassas efter den sökandes intressen och kvalitéer. 

ELM Syd står som huvudorganisationen för anställningen och tjänsten innebär att du arbetar i nära 
förbindelse med dess musikutskott ELMus. Tjänsten kommer att innebära visst arbete under kvällar 
och helger. 

Vem söker vi? 
Vi söker dig som: 

• Har god kunskap inom sång och musik. Utbildning inom musik är meriterande. 
• Har erfarenhet av att leda sång och musik. 
• Är van vid att arbeta självständigt, är utåtriktad och har god initiativförmåga. 
• Har god kännedom om ELM Syd, dess verksamhet och musikaliska tradition. 

Frågor 
Vid frågor, kontakta någon av följande personer: 
Helena Larsson (ELMus), henrik@larssonnet.se 

mailto:henrik@larssonnet.se


Betty Alfredsson (ELMus), bea.alf@hotmail.com 
Maria Axelsson (ELMus), maria.axelsson123@gmail.com 
Isak Engström (ELM Syd), isakengstrom@gmail.com 

Ansökan 
Sista dag för ansökan är den 19 mars 2023, men intervjuer sker löpande. 
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. 

 
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till: 
Christer Unosson (personalansvarig ELM Syd), info@elmsyd.se 
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