
Adventskirkens vuggestue søger en engageret pædagog 
 

                   
Billedet er taget en regnvejrsmorgen                                 Et lille, hyggeligt hjørne af en af vores stuer                Vores ”oppestue” med instrumenter og 
                    skummoduler (dog ude på stuerne ved foto) 

 

Da vores kollega har valgt efter 16 år at skifte aldersgruppe, så er vi nu på jagt efter en 
(super)pædagog, som har lyst til at være vores nye kollega i et hus med lavt sygefravær 
og et godt kollegaskab.  

Adventskirkens vuggestue er en selvejende institution med 72 børn i alderen 0-3 år og i 
alt 22 fastansatte, fordelt på 6 stuer. Derudover er vi en uddannelsesinstitution og har 1-2 
studerende tilknyttet. Vi er en vuggestue, som værdsætter personalet trivsel og 
engagement i hverdagen. Det betyder bl.a., at vi har et vikarbudget, når vi er syge, holder 
ferie osv., og der er mulighed for efteruddannelse, som ofte foregår i huset for hele 
personalegruppen. 

Vi søger to pædagoger, som har en faglig tilgang til opgaverne, og som er fagligt 
velfunderet og reflekteret over egen praksis. Du må gerne have pædagogiske visioner, da 
vi alle gerne vil udfordres på den gode måde fagligt. Vi håber, at du har lyst til at bidrage 
til den faglige udvikling i huset og har interesse i at arbejde med ansvarsfulde kollegaer. 

Vi er en engageret personalegruppe, der arbejder tæt sammen på et fagligt højt niveau, 
hvor den enkelte medarbejder har stor indflydelse på hverdagen. Stuerne strukturer selv 
deres pædagogiske hverdag på stuemøderne, hvor den pædagogiske læreplan og de 6 
læreplanstemaer er grundtanken bag planlægningen. Vi prioriterer et godt og tæt 
forældresamarbejde og er i tæt dialog lige fra start af.  

Vi forventer, at du har overblik selv i pressede situationer, har en mening og tør udtrykke 
den og ikke mindst har et positivt livs- og menneskesyn. Derudover skal du være 
omsorgsfuld, anerkende og inkluderende, da dette er vigtigt i forhold børne og 
forældrerelationen, og være omstillingsparat i forhold til vuggestuens hverdag. Det er 
vigtigt for os, at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og følger barnets 
spor. 

 

 



 

Som pædagog skal du være med til at videreudvikle det pædagogiske arbejde 
i vuggestuen, bidrage med nye ideer og arbejde med dokumentation og læreplaner. Derfor 
er det vigtigt, at du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt og kan indgå i 
et samarbejde med de tre børnehaver i vores lille selvejende klynge. 

Vi har et hus med gode fysiske faciliteter - indendørs som udendørs – hvor vi bl.a. har 
adgang til en idrætshal/sal, egen legeplads og en beliggenhed tæt på det offentlige. Vi 
elsker at være ude i alt slags vejr, men tager hensyn til børnenes alder, behov og dagsform 
���� Om sommeren leger vi gerne med vand, så snart vi får muligheden.  

Yderligere oplysninger om stillingen og institutionen kan du få ved at henvende dig 
til vuggestuen på 38770332. Du er også velkommen til at ringe og aftale et besøg. 

Vi har åbent fra kl. 7-17 alle hverdage. 

Ansættelsesvilkår 

Der ansættes 1. januar 2022 og gerne før, og stillingen er på 35-37 timer pr. uge. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist 

Send din ansøgning snarest - dog senest den 1. december 2022 til 35259@kk.dk med 
emnefelter: ”Pædagog”. Vi ser meget frem til at høre fra dig.  

 

 

       

Billederne er taget en regnvejrsmorgen.                       Solen har svitset alt græsset af på bakken ���          Håber vandet gør græsset grønt igen 
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