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Sinfonia Lahti – Lahden kaupunginorkesteri on ennakkoluuloton edelläkävijä, joka tarjoaa yleisölleen moni-
puolisia konsertteja. Konserttitoiminnan ohella orkesterin merkittäviä toimintamuotoja ovat kiertuetoiminta, 
levytykset ja yleisökasvatus. Sinfonia Lahden koti on upeasta akustiikastaan tunnettu Sibeliustalo ja ylika-
pellimestarimme on Dima Slobodeniouk. Etsimme joukkoomme ryhmätyötaitoista ja vahvaa osaajaa.  

 

Sinfonia Lahti etsii vakituiseen tehtävään 

II-viulun soittajaa 
 

7.1.2019 alkaen. Palkka henkilökohtaisine- ja tallennelisineen 2611,88–2820,84 €/kk. Puku- ja 
soitinkorvaukset maksetaan TES:in mukaisesti.  
 
Tehtävään valittaessa arvostamme kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä ja hyviä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja. 
 
Koesoittotehtävät 

1. Valitse yksi seuraavista: 

 W. A. Mozart: Viulukonsertto No. 3 (G) KV216, 1. osa kadensseineen 

 W. A. Mozart: Viulukonsertto No. 4 (D) KV 218, 1. osa kadensseineen 

 W. A. Mozart: Viulukonsertto No. 5 (A) KV 219, 1. osa kadensseineen   
                                              

2. Valitse yksi seuraavista: 

 Romanttisen tai myöhäisemmän ajan konsertto, 1. osa kadensseineen TAI 

 Vapaavalintainen, n. 10 min. mittainen pianosäestyksellinen teos.  
Teos on ilmoitettava hakemuksessa 

 
3. Kamarimusiikkitehtävä 

 W. A. Mozart: Jousikvartetto No. 6, B-duuri, KV 159, 1. osa; Andante 
 

4. Hakuajan päätyttyä lähetettävät orkesteri- ja kamarimusiikkitehtävät  
(lähetetään koesoittoon valituille sähköpostilla 2.11.2018) 

 
Koesoitto 16.–17.11.2018 

 Orkesteri valitsee koesoittoon osallistuvat hakemusten perusteella. 

 Koesoitto pidetään Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho –salissa (Hämeenkatu 4, Lahti) perjan-
taina 16.11.2018 klo 11 alkaen. Koesoittoa jatketaan tarvittaessa lauantaina 17.11.2018. 

 
Hakemukset 

 Viimeistään torstaina 25.10.2018 ensisijaisesti kuntarekry.fi-järjestelmän kautta  
(työavain 187420), toissijaisesti sähköpostitse audition@lahti.fi.   

 Hakemuksessa tulee olla  
o lyhytmuotoinen CV 
o hakijan täydelliset yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti sekä matkapuhelinnumero) sekä  
o maininta haluaako käyttää orkesterin palkkaamaa säestäjää. 

 
Koesoiton hyväksytysti suorittaneille voidaan järjestää haastattelu koesoiton yhteydessä. Mikäli 
nykyinen orkesterin jäsen valitaan avoinna olevaan tehtävään, voidaan näin vapautuva tehtävä 
täyttää tämän koesoiton perusteella. Tehtävässä noudatetaan kunnallista kuukausipalkkaisten 
muusikkojen työehtosopimusta. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-
lastaan ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja valitulle asetetaan tehtävään koeaika (6 kk). 
Lahden kaupunki on savuton työpaikka.  

 
Lisätietoja 

http://www.kuntarekry.fi/
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The Lahti Symphony Orchestra is a dynamic, innovative orchestra maintained by the Finnish city of Lahti. 
Major functions are, in addition to offering audiences a wide range of concerts, touring, recording and edu-
cation. Its home is the Sibelius Hall, famous for its magnificent acoustics. The orchestra, together with its 
Principal Conductor Dima Slobodeniouk, seeks to recruit first-class players with good team-working skills. 

 

The Lahti Symphony Orchestra invites applications for the position of  

2nd Violin Player (tutti) 
 

The salary, including the individual pay component and recording supplement is 2611,88–
2820,84 € per month. Work starts at January 7th, 2019. 
 
Audition repertoire 
 

1. Choose one of the following: 

 Mozart: Violin Concerto No. 3 in G K216; 1st mvt. with cadenza or 

 Mozart: Violin Concerto No. 4 in. D K218; 1st mvt. with cadenza or 

 Mozart: Violin Concerto No. 5 in A K219; 1st mvt. with cadenza 
 

2. Choose one of the following: 

 1st movement with cadenza of a concerto written during or after the Romantic era  

 one piece of the applicant’s choice, with piano accompaniment, about 10 minutes  
 
Piece should be mentioned in the application.  
 

3. Chamber Music 

 W. A. Mozart: String Quartett No. 6 (Bb-Major) KV 159, 1. movement; Andante 
 

4. An invitation to the audition together with orchestral excerpts (chamber mu-
sic) will be sent by email to selected candidates on November 2nd, 2018 

 
Auditions at November 16th -17th 2018  

 The orchestra will choose the participants to the audition based on the information in the ap-
plications 

 The auditions will be held in the Kalevi Aho Hall of the Lahti Music Institute (Hämeenkatu 4, 
Lahti) on November 16th, 2018 from 11 a.m. onwards 

 
Applications 

 Closing date for applications is Thursday October 25th, 2018 and applications must be sent by 
email to audition@lahti.fi  

 Application must give all the following information  
o Your personal details and brief Curriculum vitae 
o Full contact details (home address including country, email and telephone number) 
o Please inform, whether you wish to use accompanist provided by the orchestra 

 
Should a present member of the orchestra be appointed to the post, his or her successor may be 
selected at these same auditions. The candidate must present an acceptable medical certificate 
of health before signing the employment contract and a probationary period (6 months) is set for 
the candidate. The city of Lahti is a smoke-free working place. 

 
Enquiries 
Maija Kylkilahti, Deputy General Manager, audition@lahti.fi 
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