Samuelsgaarden søger to faglig stærke pædagoger
Brænder du for relationsarbejde? Og har du lyst til at være en del
af udviklingen af et arbejdsfællesskab og en pædagogik, hvor dit
bidrag faktisk betyder noget, og hvor din stemme høres?
Så er du netop den pædagog, som vi leder efter i Samuelsgaarden.

Samuelsgaarden er en fantastisk selvejende integreret institution med en klar målsætning om at
være et mangfoldigt daginstitutionstilbud af høj kvalitet. Vi har i alt 45 børn i vuggestuedelen og
42 børn i børnehavedelen. Du vil blive en del af vores vuggestuegruppe, som nu består af tre stuer,
og som står overfor en strukturændring, der vil kræve flere spændende og faglige dialoger. Du får
derfor en unik mulighed for at være med til at præge dit kommende arbejde, og vi håber på, at du
vil bidrage i denne proces ved at gøre brug af din viden, mening og erfaring.
Vi er hos os meget fleksible og hjælper ofte hinanden på tværs af huset. Derfor er man hos os
ansat med mulighed for at virke i både vuggestue og børnehave.
I Samuelsgaarden skal alle børn føle sig velkomne og forståede, og vi er stolte over at kunne
inkludere alle. Som pædagog arbejder du hos os med en børne- og forældregruppe med stor
diversitet, og derfor forventer vi også, at du kan og ikke mindst er god til at udvise omsorg og
forståelse for det enkelte barn og har respekt for forskelligheder.
Derudover gør vores brede mangfoldighed også, at vi har øget fokus på barnets sprogudvikling
bl.a. ved dialogisk læsning og babytegn. Alt sammen noget, som vi håber, at du vil være med til at
værne om og videreudvikle på. I vuggestuen arbejder vi desuden med sociale relationer, dannelse
og selvhjulpenhed, hvilket vi håber, at du ligeledes har erfaring med eller kan se dig selv i.
I Samuelsgaarden tilstræber vi generelt, at den pædagogiske praksis er af exceptionelt høj kvalitet.
Det skylder vi hinanden og børnene. Derfor reflekterer vi meget over vores arbejde og faglighed.
Vi vægter struktur og faglige diskussioner højt for at sikre sammenhæng og en god udvikling for
såvel børn som personale.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

Et aktivt hus i udvikling med en lang og spændende historie
Et alsidigt og spændende job i et højt fagligt miljø, hvilket vores seneste trivselsmåling viser
Engagerede kolleger med høj arbejdsmoral og stort fokus på børnenes trivsel, relationer,
fordybelse, nysgerrighed og læring
At du får indflydelse på videreudvikling af pædagogikken samt indflydelse på samarbejdet
mellem vuggestue- og børnehave
En engageret forældrebestyrelse og et velfungerende forældresamarbejde med en tilfreds
forældregruppe, som vi værner om
Muligheder for faglig og personlig udvikling, hvor du selv kan sætte præg på stillingsindholdet
afhængigt af dine styrker, din indsats og dine kompetencer

Vi forestiller os, at du:
•
•

Kan arbejde temaorienteret
Både kan være en holdspiller og arbejde selvstændigt

•
•
•
•
•
•

Har flair for it og kan bruge de tilgængelige digitale platforme
Er praktisk anlagt samt god til at skabe struktur og overblik
Kan formulere dig i skrift og tale
Kan samarbejde på tværs i et fleksibelt hus og medvirke til at styrke den gode overgang fra
vuggestue til børnehave
Har lyst til at være en del af udviklingen af et arbejdsfællesskab og pædagogik, hvor dit
bidrag tæller
At du kan arbejde inkluderende og omfavner mangfoldigheden

Stillingerne er på 37 timer, og din arbejdstid ligger i tidsrummet fra kl. 6.30-17.00. Derudover
afholder vi et personalemøde om måneden fra kl.17.00 til kl. 20.00 samt et afdelingsmøde.
Ansøgning sendes via e-mail til Charlotte Bacher: hc0z@kk.dk med ”Pædagog” i emnefeltet senest
den 30. september 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende
Tiltræden snarest muligt eller senest den 1.12.2020
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelse, og der indhentes referencer.
Læs mere om os på www.samuelsgaarden.kbhbarn.kk.dk, og har du spørgsmål eller vil aftale en
rundvisning, bedes du kontakte leder Charlotte Bacher på telefon 3366 3171 eller mail hc0z@kk.dk.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Samuelsgaarden - et mangfoldigt børnehus med et
stærkt arbejdsfællesskab!

