
 

Vacature 
 

Dirigent (m/v) 
Harmonie en Tamboerkorps Semper Unitas is per 16-03-2020  
op zoek naar een dirigent voor haar harmonieorkest. 
 
 
Semper Unitas is een ambitieuze muziekvereniging uit Sambeek (Noord-Brabant).  
Het harmonieorkest bestaat uit ca. 75 spelende leden, variërend in niveau van C-diploma tot en 
met conservatoriumgeschoold en leeftijd van 15 tot 70. Naast de standaardbezetting voor een 
harmonieorkest is het orkest uitgebreid met een strijkerssectie.  
Sinds 2009 komt het orkest uit in de concertdivisie. Het orkest heeft een regionale uitstraling met 
grote concerten zoals Verrassende Ontmoetingen, theaterproducties (o.a. Carmina Burana, Brel & 
Brass) en evenementen zoals Rabo Music Sensation, maar levert ook haar muzikale bijdrage aan 
lokale aangelegenheden zoals het inhalen van Sinterklaas en het begeleiden van de eerste 
communie. 
Naast het harmonieorkest bestaat de vereniging uit een samenspelgroep, een opleidingsorkest en 
slagwerkgroep en verzorgt ze muzieklessen in eigen beheer. 
 
 

Profielschets 
 
De dirigent die wij zoeken: 
 

● heeft een afgeronde conservatoriumopleiding hafa-directie; 

● is ambitieus en streeft altijd een zo hoog mogelijk muzikaal niveau na; 

● heeft aantoonbare ervaring in het dirigeren van harmonieorkesten op hoog niveau; 

● neemt plaats in de technische commissie (muzikaal programma en orkestbezetting) en 

opleidingscommissie; 

● is in staat muzikanten op alle niveaus te motiveren, inspireren, en stimuleren en heeft 

merkbaar waardering, interesse en begrip voor elke muzikant, op elk niveau; 

● is communicatief vaardig en kan goed samenwerken met bestuur, orkestmanagement en 

commissies; 

● heeft de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan met tussentijdse evaluaties en 

een nader te bepalen maximale periode;  

● is beschikbaar op zaterdagavonden van 18:00u tot 20:15u. 

 



Sollicitatieprocedure 
 
U kunt solliciteren op deze functie door uw CV en motivatiebrief vóór 22-12-2019 te sturen aan 
sollicitatie@semperunitas.nl. 
 
Uw sollicitatie zal behandeld worden door de sollicitatiecommissie. Na een eerste selectie op basis 
van cv’s en brieven worden enkele kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken 
zullen plaatsvinden op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020. Een proefdirectie kan deel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
De sollicitatiecommissie adviseert het bestuur van de vereniging welke kandidaten zij 
benoembaar achten. Het bestuur zal vervolgens de gesprekken m.b.t. voorwaarden voeren en 
uiteindelijk daarin een nieuwe dirigent voor ons orkest benoemen. 
 
Heeft u aanvullende vragen over de functie of de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met 
de sollicitatiecommissie via  sollicitatie@semperunitas.nl of met Henk van Raaij (voorzitter) via 
tel. 06 - 4545 1424. 

 

mailto:sollicitatie@semperunitas.nl
mailto:sollicitatie@semperunitas.nl

