Trivsel, udvikling, læring og dannelse.
-----------------------------------

Vi søger en engageret pædagog til vores gode hverdag i vuggestuen som byder på nærvær, sanglege, motoriske og andre kreative og spændende aktiviteter.
37 TIMER OM UGEN senest 1.august 2019
Vi arbejder med et 0-6 års børneperspektiv.
Schous børnehus er en selvejende institution som ligger i det skønne område Nord Vest i København.
Vi mener at fællesskab, demokrati og selvstændighed er vigtige værdier, der skal bevares.
Vi er overbeviste om, at forskellighed skaber tolerance og forståelse for andre, og at den direkte
kontakt mellem forældre, ledere og pædagoger styrker nærværet til børnene og nærdemokratiet i
institutionen.
Børnene skal blive til nogen, før de bliver til noget.
Vi forventer at du kan omsætte institutionens læreplaner ud fra dagtilbudsloven til daglig aktivitet
samt planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og institutionens pædagogiske målsætninger.
Du skal være parat til at arbejde både struktureret og planlagt samt spontant og situationsbestemt.
Du skal se forældre som en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og forældre ses som
del af et partnerskab.
Vi tilbyder en ansvarlig og professionel personalegruppe med fokus på kerneopgaven som er, at
skabe læringsmiljøer til gavn for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Vi har en positiv tilgang til vores arbejde og vi tilsætter gerne en god portion humor.
Vi arbejder med at reflektere over vores egen pædagogiske praksis og give konstruktiv kritik.
Hvis du kan se dig selv i disse forhold, beder vi dig om at sende en ansøgning til jb1b@kk.dk inden
ansøgningsfrist fredag 21. juni 2019 kl.12.00 . Skriv i emnefelt: Pædagog til vuggestuen
Vi forventer at holde løbende samtaler, så skynd dig at søge.
NB: Hvis du er nyuddannet i 2019, så hold dig ikke tilbage for at søge.
Vi venter gerne på den rigtige medarbejder.
Schous børnehus
Dortheavej 75
2400 kbh. NV
Mail:jb1b@kk.dk
Tlf: 38108105
For at aftale besøg spørg efter leder Allan F. Nielsen eller Aida M..H.Hansen
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