
Faglig og hjertevarm pædagogisk leder søges til Adventskirkens vuggestue 
 
Efter 33 år har vores leder valgt at søge nye udfordringer for at se om hobby og arbejde kan forenes. Derfor 
søger vi pr. 1/10-22 en engageret, synlig og faglig stærk leder til vores selvejende vuggestue i Vanløse.  
 
Adventskirkens vuggestue er en selvejende institution med 72 børn i alderen 0-3 år og 22 fastansatte, 
fordelt på 6 stuer. Det er en personalegruppe med ligelig fordeling af nye og gamle medarbejdere, med 
forskellig pædagogisk erfaring. Det er en prioritering, at der skal være 2 uddannede pædagoger på hver 
stue, og som leder vil du have ansvaret for rekrutteringen af nye medarbejdere, så dette mål nås. 
Pædagogisk har vuggestuen særligt fokus på den anerkendende pædagogik, motorik samt børns sproglige 
udvikling, og det er vigtigt at du som leder kan gå foran og understøtte den fortsatte faglige udvikling. 
 
I vuggestuen vil du dagligt blive mødt af glade børn, deres forældre og en meget engageret 
personalegruppe. Da vuggestuen er selvejende, er vores forældre jo arbejdsgivere, og med en aktiv 
bestyrelse er der ikke langt fra ideer til handling og gode muligheder for at prioritere de indsatser, som 
institutionen kalder på.    
 
Vi ønsker en leder, som kan fortsætte den gode udvikling i vuggestuen i samarbejde med bestyrelse, 
medarbejdere, forældre og børn. Vi er optaget af at finde en leder med gode samarbejdsevner, en 
anerkendende ledelsesstil og en lyst til at indgå i samarbejde med personale og forældre om at skabe de 
bedste betingelser for børnenes udvikling og læring. Erfaringer med ledelse påskønnes, men vigtigst af alt 
er, at du er empatisk, har blik for mennesker, kan kommunikere i øjenhøjde og er indstillet på at udvikle dig 
i rollen som leder. 

Vuggestuen er en del af den selvejende klynge BV3. Derudover er Adventskirkens børnehave, Vanløse 
Folkebørnehave og Slettegården også en del af klyngen. I klyngen vil du indgå i et tæt samarbejde med et 
ledelsesteam bestående af de pædagogiske ledere fra de andre institutioner samt klyngelederen. Her vil 
der være mulighed for ledelsessparring samt være med til at udvikle og kvalificere klyngens fortsatte 
arbejde. 

Om dig 
  
Vi forestiller os, at du: 

• har en pædagogisk uddannelse samt en relevant lederuddannelse; ellers skal du være indstillet på 
at påbegynde en diplomuddannelse i ledelse 

• Har erfaring fra en lignende stilling – gerne i en selvejende institution 
• Er empatisk, omsorgsfuld og har fokus på trivsel blandt både børn og medarbejdere 
• Aktivt ønsker at bidrage til at styrke det eksisterende forældresamarbejde og prioriterer en åben og 

respektfuld dialog med forældrene 
• Er tillidsfuld, inddragende og ambitiøs i opgaveløsningen og involverer medarbejderne i 

udviklingsarbejdet 
• Du er fagligt velfunderet og kan omsætte teori til praksis til gavn for hele personalegruppen 
• Du kan arbejde struktureret med administrative opgaver og økonomistyring samt god forståelse for 

prioritering af arbejdsopgaver 

Vi tilbyder: 

• En spændende lederstilling i en velfungerende institution med god økonomi og store ambitioner 
• Fuld ledelsestid 



• En lederstilling med stort råderum og mulighed for at sætte eget præg på udviklingen 
• En institution med en god normering 

• En engageret personalegruppe, der er åben for nye forslag og ideer 

• Gode muligheder for relevant uddannelse 

• Et kompetent ledelsesteam at sparre med 

• Opbakning fra et aktivt forældreråd, bestyrelse og forældregruppe 

 

Ansøgningsproces 

Send ansøgning, CV og relevante papirer til LV54@kk.dk. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi 
behandler ansøgninger, som de kommer ind, og tager stillingsopslaget af, så snart den rette er ansat. 

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffe- og børneattest samt telefoniske referencer på den 

kandidat, der tilbydes ansættelse i stillingen. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med BUPL med forbehold for godkendelse af 

Københavns Kommune. Alle uanset alder, køn og nationalitet er velkomne til at søge – vi betragter en 

alsidig personalegruppe som en fordel.  

For yderligere informationer: 

Formand for forældrebestyrelsen: Anne, tlf. 22 77 32 64 

Klyngeleder: Morten Zeuthen Nielsen, tlf. 38 71 78 18 
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