Institutionsleder søges til Sundpark
Sundpark søger ny leder med tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter
Sundpark ligger på Amager og er en selvejende integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år.
Institutionen er normeret til 148 børn fordelt på 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Sundpark har
en erfaren, dygtig og stabil personalegruppe, som består af pædagoger, pæd. assistenter og
pædagogmedhjælpere samt en køkkenchef og en assistent. I Sundpark vægter vi uddannelse og faglig
udvikling, så derfor har vi stort set altid studerende i praktik på stuerne og i køkkenet.
Vi søger er en stærk faglig og personlig lederprofil, der kan fortsætte den positive udvikling i institutionen.
Det gælder læring, tryghed og trivsel for børnene, og udvikling, sparring og godt arbejdsmiljø for
personalet. Samt godt og involverende forældresamarbejde. Alt sammen med udgangspunkt i
institutionens stærke faglige og værdimæssige profil.
Sundpark har driftsoverenskomst med Københavns Kommune og er administreret af fobu, som varetager
en del af de administrative opgaver.
Som leder af Sundpark har du personaleansvar og er ansvarlig for det pædagogiske fundament. Derudover
er der en selvstændig bestyrelse, der har arbejdsgiverkompetencen, og som du som leder skal indgå i tæt
samarbejde med.
Vi søger en leder, der:
• Har høje faglige og pædagogiske ambitioner på børnene og personalets vegne.
• Evner at sætte faglig retning og skabe en kultur blandt medarbejderne med plads til refleksion og
sparring.
• Vægter god stemning, ro og harmoni.
• Mestrer god og lyttende dialog og kommunikation med forældrene.
• Spiller bestyrelsen så god som muligt i et tillidsfuldt samarbejde.
• Har et godt blik for en sikker drift af en stor institution.
• Kan holde styr på økonomi og administration i samarbejde med fobu.
• Har erfaring med ledelse og/eller en lederuddannelse – og en pædagogisk baggrund.
Vi tilbyder til gengæld:
• En institution, der arbejder målrettet og pædagogisk med kerneopgaven: Barnets trivsel, læring og
udvikling.
• God stemning, dygtige kollegaer og mange spændende udviklingsmuligheder i en allerede
velfungerende institution.
• Et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældre og kollegaer.
• God dialog og sparring med de forskellige interessenter omkring Sundpark såsom Københavns
Kommune og fobu.
• Delvist helt nye fysiske rammer. Vores børnehaveafdeling er fra april 2018 og vuggestueafdelingen
er fra 1999. Gode lyse rum og gange samt gode og varierede udearealer.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt:
•
•

Nuværende leder Nina Loft, tlf.: 35 30 21 90, e-mail: sundpark@sundpark.net
Bestyrelsesformand Astrid Læssø, tlf.: 22 98 07 51: astrid.christensen@gmail.com

Send venligst din ansøgning, CV og eksamenspapirer elektronisk til: sundpark@sundpark.net skriv ”Leder
Sundpark” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist: 21. juni 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: 1. samtaler forventes afholdt den 27. juni 2019.
Tiltræden den 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter.
Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er på 37 timer. Løn og ansættelse sker efter den gældende overenskomst mellem BUPL og KL.
Ansættelsen sker under forudsætning af godkendelse fra Københavns Kommune.
Der skal indhentes straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver tilbudt ansættelse i stillingen og skal
foreligge inden starttidspunktet.

