Souschef til skøn, lille selvejende institution
Vi har endelig igen fået muligheden for at ansætte en souschef i vores dejlige hus. Derfor søger vi dig, som:
•
•
•

Er uddannet pædagog
Er nysgerrig på ledelse og har flair for det.
har lyst til at møde vores unger i børnehøjde.

Hvem er vi?
Børnehuset Hurlumhej er en lille, integreret 0-6 års institution med 14 vuggestuebørn og 44
børnehavebørn. Vi ligger i et smørhul ved Københavns skolehaver, Lersøparken og Bispebjerg hospital.
Når man er barn i Hurlumhej, skal man føle sig set og hørt og rummet som den, man er. Vi øver os i at blive
en del af et forpligtende fællesskab, med alt hvad det indebærer. Og vi tror på, at et tæt samarbejde
mellem de voksne både internt og eksternt i huset giver grobund for dette.
Du finder vores børnesyn i læreplanen: https://hurlumhej.org/paedagogik/laereplaner
Sådan arbejder vi:
I Hurlumhej er arbejdsmiljøet et af kardinalpunkterne, og vi vægter samarbejdet i TRIO’en højt. Vi vender
de fleste beslutninger og nye tiltag i TRIO’en og taler om, hvordan og hvornår tiltag skal videre i
medarbejdergruppen. Det er også her, vi diskuterer, hvordan vi bedst muligt udnytter ressourcerne i vores
lille hus, og sørger for alle vores kollegaer trives bedst muligt på arbejdspladsen.
Vi har gennem de seneste år arbejdet med, at blive et endnu tættere hus i forhold til samarbejde på tværs
af stuerne, vores pædagogiske værdigrundlag samt vores samarbejds- og kommunikationskultur.
Fagligt stærk pædagog og souschef
Som souschef vil du også varetage rollen som stuepædagog i børnehaveteamet. Dine timer bliver fordelt
med cirka 30 børnetimer og 7 timers administrativt arbejde. Vi aftaler, hvordan timerne skal fordeles i
forhold til, hvad der giver bedst mening.
Vi søger en souschef, som samtidig er en fagligt stærk pædagog. Du skal kunne være tovholder på for
eksempelvis tværfaglige børnesager, handleplaner samt udarbejde skriftlige udtalelser. Vi ønsker, at du skal
tage del i den pædagogiske udvikling i dagligdagen, i læreplanen, i skriftligheden samt være pædagogisk
sparringspartner med kollegaerne, så vi sammen kan løfte det faglige niveau endnu højere.
Du vil selvfølgelig også skulle varetage administrative opgaver som overblik over skema med videre. Du
løser disse opgaver i samarbejde med lederen, og vi finder sammen ud af, hvordan det giver bedst mening
at fordele opgaverne.
Vi håber, at du:
-

Er uddannet pædagog, med naturlig flair for lederskab.

-

Kan se dig selv i rollen som både stuepædagog og souschef.
Kan se dig selv arbejde ud fra Hurlumhejs værdier og børnesyn.
Er tydelig i din kommunikation og nysgerrig i din tilgang til dine kollegaer.
Har gode skriftlige kompetencer.
Har lyst til at være medspiller på et hold, som spiller hinanden gode, og tør sætte sig selv i spil.

Til gengæld får du:
-

Et lille hus med dygtige og engagerede kollegaer, med en fælles ambition om, at det gode børneliv
findes i Hurlumhej.
En selvejende institution, med lidt større mulighed for selvforvaltning.
En øvebane ind i ledelse, hvor du indgår som en del af teamet, sammen med leder og TRIO.
Et hus med højt til loftet, hvor vi forventer, at man er nysgerrig på hinandens praksis og hvor vi øver
os i konstruktiv sparring.
De bedste unger i Nordvest.
En engageret forældrebestyrelse, der for tiden arbejder med en ny forretningsorden og et
grundlag, der skal skabe et endnu bedre og tydeligere samarbejde med ledelsen i forhold til
rollefordeling med videre.

Nysgerrig?
Hvis du er blevet interesseret i at høre mere eller har lyst til at komme og besøge os, så ring endelig til os på
3581 1645 eller til vores leder Helene 5210 5054.
Stillingen er på 37 timer med ansættelse fra 15. august eller snarest herefter – vi venter selvfølgelig gerne
på den helt rigtige.
Sådan søger du:
Send din ansøgning til: post@hurlumhej.org senest 5. august kl. 12.00 og mærk den ”Souschef”. Vi afholder
samtaler løbende, så tøv ikke med at søge. Vi forventer at afholde de sidste samtaler i uge 33.
Løn- og ansættelsesvilkår indenfor gældende overenskomst med BUPL. Der indhentes børne- og
straffeattest inden ansættelse.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Børn og voksne i Hurlumhej

