
Sangens Hus søger 

stærk projektleder til velfungerende team
Den Jyske Sangskole har af Kulturministeriet fået til opgave at lede etableringen af Sangens 
Hus, et nationalt samarbejdsforum for sangaktører og andre kulturaktører, som vil være med 
til at styrke sangen i Danmark. Det har vi været travlt optaget af siden 2013. I Sangens Hus’ 
sekretariat i Herning arbejder et dedikeret hold af projektledere med at udvikle, realisere og 
formidle de mange forskellige projekter og indsatser, som Sangens Hus er tovholder for. Nu har 
vi brug for en ny kollega, der vil være med til at give sangen vinger over hele landet.

Hos os bliver du en del af et handlekraftigt miljø med en stor erfaringsballast og et bredt net-
værk. Vores samarbejdspartnere er de mange institutioner, organisationer og enkeltpersoner, 
som beskæftiger sig med sang: musikskolerne, kororganisationerne, efterskoler og højskoler, 
professionshøjskoler, universiteter, konservatorier og mange andre.

Der er gang i en positiv sang-bevægelse i Danmark. Vi mærker en stadig større bevidsthed om, 
hvordan sang kan skabe nærvær og fællesskab mellem mennesker og dermed styrke sammen-
hængskraften i vores samfund. Denne positive bevægelse skal Sangens Hus bygge videre på og 
være med til at konkretisere i et tydeligt løft af sangen i Danmark. Flertallet af Sangens Hus’ 
projekter har fokus på børn og unge, da der i deres aldersgruppe er brug for en særlig indsats 
for at styrke sangkulturen og sangglæden.

Vi søger en projektleder der kan udvikle, realisere og følge op på projekter i Sangens Hus, og 
dermed spille en central rolle i samarbejder, som ofte har mange og meget forskellige involve-
rede parter. Du vil blive en del af et inspirerende fagligt miljø, hvor vi henter synergien mellem 
det vi hver især kan, og hvor vi i det daglige både arbejder fokuseret og har det sjovt.

Der er p.t. tilknyttet omkring 50 ansatte til miljøet omkring Den Jyske Sangskole og Sangens 
Hus, lige fra sangpædagoger, sangkonsulenter og klaverundervisere til projektledere, dirigen-
ter, kommunikationsmedarbejdere, skolesekretærer og ledelse. Noget af det vi er gode til, er at 
få tingene til at ske i den danske sangverden. Vi nyder stor opbakning fra både kommune, stat 
og diverse fonde, men vi er bevidste om, at vi kun har den opbakning, så længe vi leverer de 
ønskede resultater og formår at synliggøre dem.

Dine hovedopgaver
• Medvirke til at fastlægge og gennemføre retning og strategi for projekter i Sangens Hus
• Udvike nye projektideer, herunder ansvar for at udarbejde budgetter, ansøgninger og 

anden kommunikation med potentielle samarbejdspartnere
• Udvikle og gennemføre konkrete sangprojekter i tråd med strategien for Sangens Hus
• Ansvar for koordinering, samarbejde og kommunikationen med projekternes styregrupper
• Løbende deltage i og præge relevante netværk
• Ansvar for at etablere og opretholde sangskolens kompetencer inden for projektledelse
• Dokumentation og evaluering af projekter, evt. at udarbejde drejebog for fremtidige 

lignende projekter
• Løbende statusrapportering til Advisory Board, bestyrelse, ledelse og øvrige interessenter
• Medvirke aktivt til formidling af sangprojekterne
• Ansvar for at overholde af sangprojekternes økonomiske rammer.



Dine kompetencer
• Du har en musik-/sangfaglig baggrund og dermed forståelse af musik- og sangmiljøer
• Du har solid erfaring med projektledelse og er vant til at stå i spidsen i alle projektets faser
• Du er stærk i at kommunikere - både skriftligt og mundligt, på dansk såvel som på engelsk
• Det vil være et plus, hvis du tillige er skarp i brugen af sociale medier og deres muligheder
• Det vil også være et plus, hvis du har erfaring med fundraising og kan dokumentere 

resultater på området.

Dine gode egenskaber
• Du evner balancen mellem at sikre involvering og at tage styring
• Du evner at holde balancen mellem fordybelse og fremdrift og mellem de store linjer og 

detaljerne
• Du har let ved at skabe gode samarbejdsrelationer – også når fagligheder og 

temperamenter er forskellige
• Du trives i et miljø i stadig udvikling og har det fint med, at opgaverne ind imellem ændrer 

sig undervejs i processen.

Vi glæder os til at møde en kollega
• der kan have hele Danmark som sin arbejdsplads, men med vores travle og hyggelige hus i 

Herning som base
• der kan være fleksibel i forhold til en svingende arbejdsbyrde, som også af og til kan 

indebære aften- og weekendaktiviteter 
• der tager tingene som de kommer - og som oftest med humor.

Vi tilbyder
• Et spændende job med mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af sanglivet i 

Danmark
• En levende og inspirerende arbejdsplads fuld af kreative og kompetente kolleger
• God mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstid og opgaver så det passer med liv og 

familie
• En del- eller fuldtidsstilling, som fører et stort netværk med sig.

Vil du vide mere om stillingen?
Du er velkommen til at kontakte
direktør Christian Alstrup tlf. 21 62 40 22, e-mail: ca@sangenshus.dk
eller kunstnerisk leder Mads Bille, tlf. 29 92 97 18, e-mail mads@sangenshus.dk. 

Er det dig vi søger?
Send din ansøgning på mail til kontor@denjyskesangskole.dk, så vi har den senest fredag den 3. 
marts 2017 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 11-13.

SANGENS HUS
Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang. Visionen for Sangens Hus er at styrke 
sangen i Danmark gennem et stærkt og fokuseret samarbejde mellem landets mange forskellige 
sangaktører. Sangens Hus forfølger sin vision ved at arbejde med fire indsatsområder: 
Talentudvikling, Videncenter for sang, Sangprojekter og Sangkraftcentre.
Se mere på www.sangenshus.dk


