
Samuelsgaarden søger en erfaren pædagogmedhjælper til vuggestuen. 

 

Brænder du for relations arbejde? Og vil du være med til at udvikle et arbejdsfællesskab og en pædagogik, 
hvor dit bidrag faktisk betyder noget? Så er du netop den pædagogmedhjælper, som vi leder efter i 
Samuelsgaarden.  

 

Samuelsgaarden er en selvejende integreret institution med 39 børn i vuggestuedelen og 42 børn i 
børnehavedelen.  

Vi arbejder meget med det sproglige læringsmiljø og bruger sprogtrappen både til forældresamtaler, 
handleplaner og ved overleveringen til vores børnehave.  

Derudover lægger vi vægt på at være tryghedsskabende i hverdagen, og derfor skal vi have et forløb i 
efteråret om tryghedscirklen.  

 

Vi tilbyder:  

• Et spændende job i et aktivt hus i udvikling, hvilket vores seneste trivselsmåling viser 

• Engagerede kolleger med høj arbejdsmoral og stort fokus på børnenes trivsel, relationer, 
fordybelse, nysgerrighed og læring 

• At du får indflydelse på videreudvikling af pædagogikken bla. via faste stuemøder en gang om ugen.  

• Et velfungerende forældresamarbejde med en dedikeret og engageret forældregruppe, som vi 
værner om  

• Et alsidigt og selvstændigt job på 35 - 37 timer og med muligheder for faglig og personlig udvikling,  
hvor du selv kan sætte præg på stillingsindholdet afhængigt af dine styrker, din indsats og dine  
kompetencer.  

 

Vi forestiller os, at du:  

• Kan arbejde temaorienteret 

• Både kan være en holdspiller og arbejde selvstændigt om opgaver 

• Er praktisk anlagt samt god til at skabe struktur og overblik 

• Kan formulere dig på skrift og tale 

• Kan samarbejde på tværs i et fleksibelt hus og medvirke til at styrke den gode overgang fra 
vuggestue til børnehave 

• Har lyst til at være en del af udviklingen af et arbejdsfællesskab og pædagogisk innovation, hvor dit 
bidrag tæller 

 

Det praktiske 

Du skal forvente, at din arbejdstid kan ligges i tidsrummet fra kl. 6.30-17.00. 

Derudover afholder vi et personalemøde en gang om måneden fra kl.17.00 til kl. 20.00 samt et  

afdelingsmøde. I alt 16 aftenmøder om året.  



 

Ansøgning sendes via e-mail til Charlotte Bacher: hc0z@kk.dk med ”Pædagog” i emnefeltet senest  

den 1. juni 2022 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.   

Tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1/6 eller 1/7 2022 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.  

Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelse, og der indhentes referencer. 


