
Pædagog med specialerfaring søges til fast stilling i Centerbørnehaven 

 

Vi søger en pædagog til en fast stilling på 37 timer og ønsker en faglig stærk kollega med et højt 
ambitionsniveau.  

Har du lyst til at gøre en forskel for børn med forskellige kognitive, fysiske og sociale udfordringer? Være 
med til at give vores børn et meningsfuldt børneliv og understøtte børnenes udviklingspotentiale?  

Her er ingen støj                                                                                                                                                    
I Centerbørnehaven har vi børn med behov for at have stille og rolige omgivelser. Børnene er selvfølgelig 
aktive som andre børn, græder og griner, men et daglig højt støjniveau har vi ikke her. Vores børn er i 
alderen 0-7 år. Størstedelen af børnene er diagnosticeret med cerebral parese, men huset rummer også 
børn med bl.a. muskelsvind, rygmarvsbrok og genfejl.   

Her understøtter vi børnenes udviklingspotentiale  
Vi er et unikt sted, da vi har samlet den pædagogiske, psykologiske, logopædiske, ergoterapeutiske og 
fysioterapeutiske indsats under samme tag. Dette giver muligheder for et tæt tværprofessionelt 
samarbejde med et helhedsorienteret behandlingsforløb, hvor vi alle arbejder hen imod, at gøre barnet så 
selvhjulpen som muligt. 
 
Her er spændende opgaver  
Hos os vil du indgå i et pædagogteam som består af pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Dine 
primære arbejdsopgaver vil bestå i at være på stuen med børn og voksne, planlægge og gennemføre en 
relevant, meningsfuld og motiverende dag, som både kan foregå på stuerne, på legepladsen eller i 
nærmiljøet.    
 
Det ønsker vi af dig  

• Kan lide at arbejde med børn med særlige behov 
• Har erfaring med at sætte mål, motivere og vejlede børn med særlige behov 
• Har en faglig interesse og gerne viden indenfor neurologi, sanseintegration og motorisk træning 
• Har sans for formidling og er god til at kommunikere, såvel skriftligt som mundtligt 
• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig prioriterer tværfagligheden og samarbejde højt 
• Arbejder aktivt for at udvikle egne faglige og personlige kompetencer 



Det tilbyder vi dig  
• Et højt og fagligt engageret arbejdsmiljø 
• Et fælles fokus om kerneopgaven 
• Et nært og tværprofessionelt samarbejde, med højt kvalificerede fagpersoner 
• En dynamisk og forskelligartet hverdag, med spændende og udfordrende opgaver 
• Et team med god stemning og dårlig humor 

Ansættelsesprocedure 
Ønsker du at høre yderligere om stillingen, så kontakt venligst souschef: Helle Gersdorf Christiansen 
Tlf.: 39 20 87 40 / 28 91 65 20  
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgning, eksamensbevis, CV og referencer sendes senest den 13.10 kl. 12.00, til: 
centerboernehaven@centerbh.dk 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43. Efter første samtale vil der være en udvælgelsesrunde, hvorefter de 
kandidater der går videre til 2. samtale vil modtage en case, som vil være grundlaget for 2. samtale et par 
dage senere. 

Centerbørnehaven er landets førende specialinstitution indenfor Cerebral Parese og nært beslægtede 
handicaps som muskelsvind, rygmarvsbrok og erhvervede hjerneskader, og med driftsoverenskomst med 
Københavns kommune. Centerbørnehaven (og vuggestue) blev oprettet i år 1966 og pt. er der indskrevet 34 
børn fra København og omegnskommunerne. Personalet arbejder tæt sammen med forældre, og der 
arbejdes tværprofessionelt hvor pædagoger med specialuddannelse, fysioterapeuter og ergoterapeuter 
samt talepædagog og psykolog sikrer at den bedst mulige viden om barnet anvendes i den daglige praksis. 
Centerbørnehaven har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.  
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