Pædagog 35-37 timer til faglig og hjertevarm vuggestue

I Adventskirkens vuggestuen er der høj faglighed, glade børn og voksne samt en stor rummelighed
og plads til forskellighed.
Vuggestuen har 72 glade børn og en blandet personalegruppe, hvor halvdelen har været i huset i
mange år og den anden halvdel er forholdsvis nye. Der er 6 stuer i vuggestuen. Vi har et ønske om
2 pædagoger pr stue, og derfor søger vi en pædagog, der brænder for vuggestuebørn og som vil
være med til at sætte fagligheden i centrum. Pt er der syv pædagoger i vuggestuen, som glæder
sig til at arbejde sammen med dig.
I vuggestuen arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, og vi har i øjeblikket gang i et
spændende projekt omkring visualisering af pædagogikken i hverdagen. Kvalitet i det pædagogisk
arbejde kræver forberedelse, så som pædagog hos os vil du have fast ugentlig forberedelsestid
indlagt i din arbejdstid. Derudover er der i hverdagen tid til fordybelse og til at følge børnenes
spor. Vi har forsøgt at minimere forstyrrelser som telefoner m.m. i de tidsrum, hvor der er særligt
fokus på pædagogiske aktiviteter, således at der er mulighed for gensidig fordybelse mellem børn
og pædagoger.
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. 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.
Vi forestiller os, at du:
-

har en høj faglighed
har lyst til at reflektere over egen praksis
har et positivt livs- og menneskesyn
er omsorgsfuld, anerkendende og inkluderende
ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere
tager udgangspunkt i det enkelte barn

Vuggestuen er en del af en selvejende klynge, og derfor vil du som pædagog have mulighed for at
indgå i et tæt fagligt fællesskab med pædagogerne fra de andre institutioner. Klyngen har et
velfungerende sprognetværk, netværk for faglige fyrtårne samt et tæt samarbejde om
praktikvejledning.

Vi ansætter efter normen 60/40, og målet i 2023 er, at der er 2 pædagoger og 1 medhjælper pr.
stue.
Er du nysgerrig efter at vide mere om stillingen og vuggestuen, så ring til os på 8256 3770 (spørg
efter Mette, pædagogisk leder), eller send en mail på i14x@kk.dk.
Vuggestuen har åbent fra kl. 7-17 alle hverdage, og arbejdstiden ligger i dette tidsrum.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse pr 1/1-23 eller snarest derefter og er på 35-37 timer ugentligt.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Der indhentes referencer samt børne- og straffeattest ved ansættelse.
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning snarest på i14x@kk.dk– vi holder samtaler løbende og ansætter, når vi har
fundet den rette kandidat.
Med venlig hilsen
Adventskirkens Vuggestue

