
 
 

 
 
 

Udviklingsorienteret og faglig kompetent leder søges til kulturbårne Troelstrupgård pr. 1/12-21 
– måske er det dig, vi leder efter?   
 

Om os: 
Troelstrupgård er et selvejende dag- og fritidstilbud, der består af børnehave, fritidshjem og klub. 
Troelstrupgård har til huse på en gammel firlænget gård med tilhørende store grønne arealer, beliggende 
midt i et parcelhuskvarter. Vi har naturligt fokus på aktivt udeliv og tager på ture og årlig koloni i vores egne 
busser. Troelstrupgård er også stedet, hvor ting sker. Selv de skøreste ideer har det med at blive til 
virkelighed. Personalegruppen består af 20 dedikerede medarbejdere og er en fin blanding af unge og 
erfarne. Fælles for alle, er en enorm glæde ved arbejdet med børnene. 

For os er det vigtigt, at børnelivet på Troelstrupgård sker i et udviklende og skabende læringsmiljø ude så 
vel som inde, og at vi lever op til vores motto om, at børnelivet hos os er røde kinder, jord under neglene og 
tanker i hovedet. Vores værdier er baseret på et helhedssyn på barnets liv med fokus på trivsel og udvikling, 
og vi ser barnet som et kompetent, aktivt og selvstændigt menneske i et forpligtende fællesskab. Det 
betyder, at vi har fokus på: 

- Alsidig udvikling af personligheden 
- Livsglæde og samhørighed 
- Indflydelse og ansvar 
- Kendskab til natur og miljø 
- Det kristne livs- og menneskesyn 

 

Om dig:  

• Du er en tydelig og rammesættende leder, som forstår at understøtte medarbejdernes ansvar i det 
daglige arbejde og kender værdien af, at rummelighed og anerkendelse skaber energi 

• Du vil være frontfigur og formidler af Troelstrupgårds kultur og værdier, så ånden på 
Troelstrupgård videreformidles og leves i hverdagen 

• Du leder med gennemslagskraft, politisk tæft og pondus, og du er manøvredygtig i alle eksterne 
samarbejdsrelationer, herunder og ikke mindst med kommunen 

• Du er uddannet pædagog og er stærk på det pædagogiske plan med evnen til at facilitere en 
kontinuerlig videreudvikling af det fælles pædagogisk fundament 

• Du er en synlig leder med interesse for hverdagen, og for at være et kendt ansigt for børn og 
forældre 

• Du er udviklingsorienteret og idérig 

Var det så dig, vi ledte efter? 
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Martin Daugaard på tlf. 21 
16 72 74. Ansøgning og CV sendes på mail til sire@fobu.dk inden d. 30. september kl. 12. Samtaler afholdes 
d. 7. og 11. oktober om formiddagen. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og i forbindelse 
med ansættelse vil der blive rekvireret straffe- og børneattest. Vi glæder os til at høre fra dig!  
 
Fakta 
Troelstrupgård er Haslev Menigheds Daginstitution og rummer 60 børnehavebørn, 60 fritidshjemsbørn og 
80 klubbørn. Se evt. mere på www.troelstrupgård.dk 


