Pædagog 33-35 timer til lille selvejende børnehave i Vanløse
Vanløse Folkebørnehave har 20 glade børn og fire faste voksne. Børnehaven har en god
normering, hvilket betyder, at du som pædagog har tid til fordybelse, at følge børnenes
spor, sprogarbejde samt forberedelse af pædagogiske aktiviteter.
De 20 børn mangler en ny pædagog pr. 1/10 eller snarest derefter, og det håber vi er dig:)
Ud over pædagogstillingen er der ansat en pædagogisk leder med mange børnetimer, to
pædagogmedhjælpere og to vikarer. Da personalets trivsel og engagement i hverdagen
prioriteres højt, har institutionen bl.a. et stort vikarbudget, således at der er vikar ved
sygdom, ferie m.m.
Børnehaven har til huse i en stuelejlighed i Vanløse og har sin egen dejlige legeplads lige
på den anden side af Jyllingevej. I børnehaven arbejder vi ud fra den styrkede læreplan
med udgangspunkt i børnenes initiativer. Vi søger en pædagog med en høj faglig tilgang
til opgaverne, og som har lyst til at reflektere over egen praksis. Vi forventer, at du
bidrager til den faglige udvikling i huset og har interesse i at samarbejde med kollegaer og
forældre.
Vi er en engageret personalegruppe, der arbejder tæt sammen på et fagligt højt niveau,
hvor den enkelte medarbejder har stor indflydelse på hverdagen. Som pædagog har du
stor indflydelse på organiseringen af hverdagen og på det pædagogiske indhold med
udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.
Det er en fordel, hvis du har overblik, selv i pressede situationer, og har et positivt livs- og
menneskesyn. Derudover skal du være omsorgsfuld, anerkendende og
inkluderende, da dette er vigtigt i forhold til børne- og forældrerelationen. Det er vigtigt for
os, at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og følger barnets spor.
Som pædagog skal du være med til at videreudvikle det pædagogiske arbejde
i børnehaven, bidrage med nye ideer og arbejde med dokumentation og læreplaner.
Derfor er det vigtigt, at du er tryg ved at formulere dig både mundtligt og skriftligt.
Er du nysgerrig efter at vide mere om stillingen og børnehaven, så ring til os på 3874 4500.
Du er også meget velkommen til at ringe og aftale et besøg – vi vil rigtig gerne vise dig
rundt.
Vi har åbent fra kl. 7-17 alle hverdage
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse pr 1/10-22 eller snarest derefter og er på 33-35 timer ugentligt.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Der indhentes referencer samt børne- og straffeattest ved ansættelse.
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning snarest på 35379@kk.dk– vi holder samtaler løbende og ansætter, når
vi har fundet den rette kandidat.
Med venlig hilsen
Vanløse Folkebørnehave

