Erfaren pædagog til Valdes Børnehus - udflytterbørnehaven

Vil du være med til at videreudvikle noget stort?
Er du en erfaren pædagog, der arbejder struktureret og anerkendende med fokus at fremme børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse i tæt samarbejde med et dygtigt pædagogisk team, forældre
og en engageret leder? Så kan det være lige netop dig, vi leder efter.
Hvad forventer vi af dig?
Du er uddannet pædagog og har erfaring inden for 3-6 års området. Du arbejder ud fra grundlaget i den
styrkede pædagogiske læreplan i hverdagens mange timer. Du har fokus på børneperspektivet og et
godt og nært forældresamarbejde. Du er velorganiseret, dynamisk af natur, idérig og kan handle både
selvstændigt og arbejde i teams.
Vi forventer, at du som person er social, hviler i dig selv og kan tackle udfordrende situationer og en
hverdag, der ikke altid går som planlagt. Du har et positivt livssyn, empati, humor og evnen til at skabe
tillid og arbejdsglæde, og selvfølgelig brænder du for at arbejde med børnehavebørn. Du er initiativrig
og igangsættende med gode kommunikative evner.
Vores læreplan og velkomstfolder i børnehaven
Du kan læse om Valdes børnehus på: valdesboernehus.dk

Udflytterbørnehaven har vi haft i 7 år. Vi har et trygt udviklingsmiljø, hvor der er masser af muligheder
og spændende udfordringer. Vi arbejder med ”De nye styrkede læreplaner”, ud fra et
dokumentationsmateriale, hvor vi bruger visuel pædagogisk tilrettelæggelse med et Læreplanstræ for
de 6 læreplanstemaer.
I ”udflytteren” er natur, idræt, kunst, kreativitet og sundhed i højsædet. Sammen med flere andre
institutioner fra København er vi en del af en ombygget skole, hvor vi har 2 grupperum i stueetagen. Der
er direkte adgang til legepladsen og tilknyttede faciliteter, såsom værksteder, gymnastiksal, bålplads,
boldbaner og forskellige legearealer meget tæt på Utterslev Mose.

Valdes Børnehus
Vi er en selvejende integreret institution på Vesterbro med børn fra 1-6 år. Vi har 22 vuggestuebørn i
Valdemarsgade 27 og 2 børnehavegrupper på i alt 48 børn, som hver dag kører til Kobbelvænget 65 i
Brønshøj ved Utterslev Mose. Vores opsamlingslokaler til børnehavebørnene er i Valdemarsgade 47,
1665 Kbh V.

Kontakte leder Eva Møller 27 12 69 59 eller afdelingsleder Helle Skovgaard 27 12 64 61 for en
rundvisning
Pædagogstillingen er på 37 timer, og vi har åbent alle hverdage fra 7-17. En typisk arbejdsuge består af
4 arbejdsdage og en ugentlig fridag. Møder har vi ca. en aften om måneden.
Ansøgning med relevante bilag sendes som e-mail til post@valdesbornehus.dk
Ansøgningsfrist hurtigst muligt
Vi indkalder til samtaler løbende og indhenter børneattest og reference inden ansættelse.

