
 
Pædagogisk leder søges til hyggelig international skole i Hellerup 
 
 
Sunrise International Preschool - en selvejende integreret vuggestue og børnehave med børn fra 16 
måneder til 6 år - søger en pædagogisk leder.  
 
I en smuk Mary Poppins-villa med plads til 45 børn i Hellerup, tæt på havn og Mindelund, vil du som 
pædagogisk leder kunne sætte dit præg på den pædagogiske linje. Sammen med dine syv kolleger, en kok 
og den administrative leder kan du være med til at skabe trygge, kreative og tætte relationer med børnene 
såvel som deres forældre.  
 
Du er meget velkommen til at ringe og lave en aftale om et besøg hos os, inden du sender en ansøgning. 
 
Om Sunrise International Preschool 
Sunrise Preschool er en veletableret selvejende institution med mere end 40 års historie og traditioner. Vi 
er en kreativ institution, som gerne udfordrer og genopdager os selv, og vi lægger stor vægt på nærhed og 
det enkelte barns behov samt på at styrke barnet, hvor det møder udfordringer i sin egen udvikling og 
hverdag. Den Neohumanistiske filosofi er en af hjørnestenene i institutionen, og vi har fokus på, at børnene 
møder anerkendende, tydelige, engagerede, omsorgsfulde og nærværende voksne, som de kan spejle sig i 
og føle sig værdifulde og accepterede i et hjertevarmt miljø.  
 
Vi er meget udendørs og tager på udflugter, i teater, dansestudie, synger julesange for ældre på det lokale 
plejehjem og meget mere. Vores forældre er engagerede - og gennem året opfører vi teater for dem, 
holder kunstudstilling, sommerfest og afholder havedag sammen med dem.  
 
Vi har et godt arbejdsmiljø med stor respekt for hinanden og vores forskelligheder, og mange af vores 
ansatte har været i huset i mere end 10 år.  
 
Til daglig foregår al kommunikation på engelsk både med børnene, de ansatte og forældrene. Familierne 
kommer fra hele verden og arbejder for eksempel som IT-konsulenter, ansatte på ambassader eller er på 
anden måde udstationeret i Danmark i kortere eller længere tid. Kommunikation med Kommune og PPR 
foregår på dansk. Derfor forventer vi, at du er velformuleret i skrift og tale på både dansk og engelsk. Dog 
har det ikke betydning, om du lige mangler nogle engelske ord i dit ordforråd - det kommer hurtigt. Det 
vigtigste er, at du kan lide sprog og er tryg ved at tale engelsk i din dagligdag. 
 
Vi søger en pædagogisk leder, som er uddannet pædagog, fagligt nysgerrig og optaget af 0-6 års-området. 
Du er indstillet på, at livet i en daginstitution handler om at gøre sig umage, tage arbejdet med børn 
alvorligt og være en del af vores fælles retning.  
 
 Som pædagogisk leder får du hovedansvar for:  

• Børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse - også som pædagog på gulvet  
• Personalets faglige udvikling 
• Det pædagogiske arbejde i samarbejde med personalet  
• Samarbejde med forældre og forældrebestyrelse 
• Samarbejde med forvaltning og netværk 
• Samarbejde med Sunrise ledelse 

 
 
 Derudover forestiller vi os, at du:  

• Kan arbejde temaorienteret som en del af det organisatoriske fællesskab 
• Kan omsætte din pædagogiske viden til praksis 
• Er tryg ved IT og kan anvende digitale platforme som Word og Excel på brugerniveau 
• Er praktisk anlagt samt god til at skabe struktur og overblik 



• Kan formulere dig godt i skrift og tale på dansk og engelsk 
• Kan samarbejde på tværs i et fleksibelt hus og medvirke til at styrke den gode overgang fra 

vuggestue til børnehave 
 
 
 Til gengæld tilbyder vi:  

• Et spændende job i et aktivt hus i udvikling, med en lang og spændende historie 
• Engagerede kolleger med høj arbejdsmoral og stort fokus på børnenes trivsel, relationer, 

fordybelse, nysgerrighed og læring 
• At du får indflydelse på videreudvikling af pædagogikken 
• At du generelt få mulighed for at sætte dit præg på huset og dets fremtid 

 
 
Tiltrædelse: Den 3. august 2021  
 
Arbejdstid: 26 timer med mulighed for fuldtid. 
 
Løn: Lønvilkår for ansættelsen fastsættes individuelt efter forhandling. 
 
Ansøgning: Sendes til office@sunrisepreschool.dk med “pædagogisk leder” i emnefeltet. Husk at inkludere 
CV og uddannelsesbevis.  
 
Ansøgningsfrist: Den 10. juli 2021. 
 
Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelse, og der indhentes referencer.  
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