Idrætsinstitutionen Enghave Remise søger engagerede pædagoger med en nysgerrig og
eksperimenterende tilgang til børns læring 37 timer om ugen
Har du lyst til at arbejde i en progressiv vuggestue eller børnehave, hvor der arbejdes med krop og
bevægelse? Og har du lyst til at samarbejde med en velfungerende og engageret personalegruppe?
Så er Enghave Remise måske det helt rigtige sted for dig.
Enghave Remise er en selvejende og certificeret idrætsinstitution i rivende udvikling. Vi søger
derfor nogle engagerede pædagoger, der vil være med til at skabe grundlaget for at være den bedste
daginstitution i Københavns Kommune. Vi arbejder med pædagogisk idræt som læringsmetode. Du
vil blive oplært i metoden gennem kollegaer med særlig uddannelse og kurser.
Vi er en 0-6 års institution, beliggende på Enghavevej 88, 2450 København SV. Vi har tre
vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. På hver stue er der tilknyttet to faste pædagoger og en
medhjælper/pædagogstuderende.
Vi er glade for at kunne tilbyde:
•
•
•
•

To årlige udviklingsdage og kurser.
Månedlige personalemøder samt stuemøder hver anden uge.
Målrettet udvikling af det pædagogiske arbejde, lige nu skal vi f. eks til at arbejde med,
hvordan vi kan blive bedre til at bruge legepladsen som læringsrum.
Målrettet arbejde ud fra et årshjul, hvor vi formulerer målsætninger for børn, personale,
ledelse og forældre.

Vi forventer:
•
•
•
•
•

At du vil indgå i en dynamisk og anerkendende personalegruppe, hvor vi har fokus på det
gode samarbejde og trivsel.
At du vil videreudvikle vores daglige praksis med pædagogisk idræt som læringsmetode.
At du har overblik og er fleksibel.
At du har lyst til vedvarende kompetenceudvikling og ikke er bange for forandringer – vi
skal hele tiden udvikle vores praksis.
At du vægter forældresamarbejde højt.

Vi skal modtage din ansøgning og relevant dokumentation på: enghaveremise@enghaveremise.dk
senest torsdag d. 25. april 2019 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Stillingerne er
med tiltrædelse hurtigst muligt og er aflønnet i henhold til overenskomst mellem BUPL og KL.
Har du spørgsmål eller lyst til at komme og besøge os, kan du ringe til konstitueret leder Stella
Zoan-Korsgaard på tlf: 33 21 25 26 mellem kl. 12.00-14.00. Du kan også finde mere information på
vores hjemmeside www.enghaveremise.dk

