
 

Børnehus med stærkt arbejdsfællesskab søger 

pædagog 32-37 timer. 
Vi byder dig velkommen til Børnehuset Gemmet – et mangfoldigt børnehus med et stærkt 

arbejdsfællesskab! 

Vi er et hus med en god blanding af ansatte, der har været kolleger i mange år og nyere ansatte. Da 

arbejdet er alsidigt, er der rigtig gode muligheder for at få sat lige netop dine kompetencer i spil. 

Vi ser mangfoldighed som en styrke for vores fællesskab! Et fællesskab, hvor du kommer til at 

indgå i stuefællesskaber, fællesskaber på tværs af huset og på legepladsen. 

Fundamentet for vores arbejde er tydelige rammer, tryghed og glæde. Hos os foregår læring gennem 

leg, og derfor prioriterer vi at skabe gode rammer for legen både med og uden voksnes direkte 

deltagelse. Vi ser desuden høj faglighed, udvikling af personalets kompetencer og hjælpsomhed på 

tværs af huset som vigtige faktorer for at skabe gode læringsmiljøer for alle børnene. Vi prioriterer 

tid til sparring og planlægning, og der er derfor afsat tid til disse opgaver i hverdagen. 

Generelt er vi et hus med mange traditioner og aktiviteter. Ud over at vi synger og læser med 

børnene, har vi mange naturaktiviteter og kommer ofte ud i naturen. Vi arbejder bevidst med at 

udvikle og styrke børns motorik fra de er helt små, da det bl.a. udvikler børnenes fysik og deres 

selvværd. Vi arbejder med selvhjulpenhed som nøglen til selvværd hos det enkelte barn. 

I Børnehuset Gemmet vægter vi et stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor alle bidrager til den 

gode stemning. Specielt i pauserummet er der plads til at få et godt grin med kollegerne. 

Børnehuset Gemmet er en populær selvejende institution, der ligger i Københavns Nordvestkvarter, 

på kanten til Brønshøj og nær Bellahøj Svømmestadion og Utterslev Mose. Vi har fem stuer, der 

hver især har 20 børn i alderen nul til seks år, tre pædagoger og en medhjælper/studerende. 

Vores børnegruppe er varieret, og vi har et tæt og ressourcestærkt forældrepartnerskab. 

Både unge og erfarne medarbejdere indgår i et miljø, der er baseret på tillid, både kollegaer imellem 

og fra ledelsens side. I Gemmet er der et stærkt samarbejde om hverdagen mellem leder, souschef 

og medarbejdere, men også rum til selvledelse i de enkelte teams. Vi har et intro-forløb til 

modtagelse af nye pædagoger, for at støtte samarbejdet mellem de erfarne og den nye pædagog og 

for at gøre din opstart lettere 

Vi har en ledig stilling, og du bestemmer selv, hvor mange timer du vil arbejde mellem 32 og 37 

timer. Vi ønsker stillingen besat til 15. august eller før, hvis det passer dig bedst. 



Læs mere om os på www.gemmet10.dk. Kom endelig forbi en dag for at sige hej, og få en 

rundvisning, hvis du har lyst - ring gerne i forvejen. Spørgsmål rettes til leder Merete Grave eller 

souschef Gitte Schaumburg på tlf. 38 60 51 21 – tast 1. 

Ansøgningen sendes til gemmet@mail.tele.dk, 29. maj.2022, men tøv ikke vi ansætter løbende. 
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