Faglig stærk pædagogisk leder søges til Vanløse Folkebørnehave
Vanløse Folkebørnehave har dejlige børn, engagerede forældre og dygtige medarbejdere og vi søger nu en
pædagogisk leder, der har lyst til at forsætte den faglige udvikling af børnehaven og klyngen, samt være en
del af hverdagen med børnene i fokus.
Måske har du været leder før, men savner dine timer med børnene? Måske har du ikke været leder før, men
har tidligere arbejdet med ledelse gennem koordinerende funktioner eller afdelingsledelse
Folkebørnehaven er normeret til 20 børn og udover lederen er der ansat en pædagog og to medhjælpere.
Folkebørnehaven er en del af den selvejende klynge, BV3, og du vil derfor komme til at indgå i et
ledelsesteam med klyngens tre øvrige pædagogiske ledere. Ledelsesteamet hjælper hinanden med
administrative opgaver, og er gode sparringspartnere til hinanden i forhold til bl.a. faglige problematikker
og personaleledelse.
Børnehaven har til huse i en stuelejlighed på Jyllingevej. Der er en legeplads tilknyttet, som ligger på den
modsatte side af vejen, men tæt på børnehaven. Det er klyngebestyrelsens forventning, at den pædagogisk
leder prioriterer og motivere medarbejderne til at bruge legepladsen som en naturlig og daglig del af den
pædagogiske hverdag.
Som pædagogisk leder er det vigtigt, at du har lyst og evnen til at arbejde med udvikling af den
pædagogiske retning i tæt samarbejde med personalegruppen. Du skal arbejde anerkendende og
inddragende i forhold til børnegruppen og sikre dig, at personalet også ser værdien af dette.
Dine opgaver:
Vi har brug for en stabil og nærværende leder, som er ansvarlig for hverdagens pædagogiske processer og
udvikling af institutionens pædagogiske praksis.
Det administrative arbejde skal du i høj grad tilrettelægge sideløbende med arbejdet med børnene idet der
er afsat ca. 7 timer ugentligt til administrativt arbejde ud af en 37-timers arbejdsuge.
Vi forestiller os, at du:
•

Er uddannet pædagog

•

At du har en lederuddannelse eller ønsket om at tage en.

•

Aktivt ønsker at bidrage til at styrke det eksisterende forældresamarbejde og prioriterer en åben og
respektfuld dialog med forældrene
Du er fagligt velfunderet og kan omsætte teori til praksis til gavn for hele personalegruppen
Du kan arbejde struktureret med administrative opgaver og økonomistyring og har en god
forståelse for prioritering af arbejdsopgaver

•
•
•

Indgå aktivt og fleksibelt i hverdagens pædagogiske praksis

•

At du er synlig og god til mundtligt og skriftlig kommunikation til forskellige målgrupper (f.eks.
børn, forældre, personale, bestyrelse og myndigheder)

•

At du tænker strategisk og er omstillingsparat ift. Institutionens- og klyngens bedste

Vi tilbyder
•
•
•

En spændende lederstilling i en velfungerende institution med god økonomi og store ambitioner
Engagerede, nærværende og kompetente medarbejdere med en høj arbejdsmoral og et lavt
sygefravær
En lederstilling med stort råderum og mulighed for at sætte eget præg på udviklingen

•

Opbakning fra et aktivt forældreråd og forældregruppe

•

En institution med god normering

Lønforhandling vil ske på baggrund af aftalt mulig ramme med Københavns Kommune.
Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem BUPL og KL.
Ansøgningsproces
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi behandler ansøgninger, som de kommer ind, og tager
stillingsopslaget af, så snart den rette er ansat.
Din ansøgning skal indeholde overvejelser omkring tilgangen til institutionens flade struktur og
kombinationen af administrativt arbejde og en pædagogisk hverdag.
Send din ansøgning til Klyngeleder, Morten Nielsen, på mail iv54@kk.dk
Ansættelse sker under forudsætning af godkendelse fra Københavns Kommune.
For yderligere information:
Formand for klyngebestyrelsen Anne på tlf.: 22 77 32 64
Klyngeleder Morten Zeuthen Nielsen på tlf.: 22 54 68 88

