
 

 

Midlertidig pædagogmedhjælper i Kbh. NV 

Børnehuset Bellis sørger en pædagogmedhjælper m/k til en midlertidig ansættelse i vores fantastiske 

børnehus, som ligger i skønne grønne omgivelser ved Københavns Skolehaver og Bispebjerg Hospital. Som 

en hemmelig hule ligger vi gemt bag Tagensvej, med en skøn legeplads, hvor der er god plads til vores 12 

vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.  

Du bliver del af en dynamisk personalegruppe der lægger vægt på at være der for børnene, for at sikre de 

har en god hverdag. Nærvær er vores fælles faglige sprog og den måde vi møder børn, forældre og 

hinanden på. Vi søger dig som kan gå ind i relationen med alle børn, og se alle deres kvaliteter – også der 

hvor det bliver svært, og du som voksen skal kunne rumme det særegne. Vi søger dig som kan grine ad dig 

selv og sammen med dine kollegaer. Dig der kan skabe et trygt og hyggeligt miljø, hvor børnene kommer i 

første række.  

Alt afhængigt af hvem du er, og hvor du passer bedst ind i vores team, aftaler vi nærmere om hvorvidt det 

bliver i vuggestuen eller i børnehaven…  

 Kom gerne og besøg vores børnehus for at mærke stemningen, se os an og opleve området. 

 Vi ønsker os en kollega der kan mærke, hvad det er vi har på hjertet i vores pædagogiske arbejde. 

 Du vil blive del af et team, der er stolte af deres arbejde, der vil børnene, deres forældre og ikke 

mindst hinanden.  

 Vi håber at kunne smitte med det sociale ansvar, vores hjerter brænder for, i at være et dagtilbud, 

hvor vi er med til at danne børnene i tæt samspil med deres forældre. 

Der er tale om en midlertidig stilling hurtigst muligt, og frem til omkring februar 2022. Timerne aftaler vi 

nærmere ved ansættelse. Send ansøgningen til Q67G@KK.DK hurtigst muligt. Vi kalder løbende til samtale, 

og ansætter når vi møder den rigtige. Hvis du vil vide mere så ring til Bellis på 35816800 og spørg efter 

leder Birgit eller souschef Naima. Find os på Facebook @boernehusetbellis eller på vores Aula hjemmeside 

www.bellis-kk.aula.dk 
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