
 

 

 

Selvejende daginstitution på Amager søger uddannet pædagog til vuggestue, med 

mulig teamkoordinatorfunktion. 

Vægter du nærhed, tryghed og tæt kontakt til børn, forældre og ledelse? Ønsker du dig 

engagerede og fagligt dygtige kollegaer samt et fantastisk arbejdsfællesskab med højt til loftet, 

hvor du får lov at sætte dit eget præg? Og har du samtidig evner og lyst til flere ansvarsområder 

som teamkoordinator i et team på tre stuer, så er det lige netop dig vi søger. 

Om os: 

Sundpark er en arbejdsplads, hvor der er plads til ideer og initiativer, som kan inspirere og motivere den faglige 

udvikling og arbejdsmiljøet. Du har i høj grad medbestemmelse, medindflydelse og medansvar for din faglige 

hverdag. 

Til dagligt har vi fokus på at arbejde med og omkring børnene i mindre grupper, for på den måde at skabe gode 

forudsætninger, for tætte relationer, trygge og forudsigelige dage med udgangspunkt i kerneopgaven. Vores 

hus er indrettet efter ’Rum og læringsprincipperne’, som omhandler indretning af vores fysiske miljø, så der 

skabes optimale rammer for det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling. Hvis du vil vide mere; 

https://rumoglaering.dk/ 

I Sundpark Børnehave og Vuggestue har vi 148 børn i alderen 0–6 år. Børnene er fordelt på 5 vuggestuegrupper 

og 4 børnehavegrupper, som er opdelt i 4 små tæt samarbejdende teams, så vi kan bevare de tætte og nære 

relationer i hverdagen. Vi bor tæt på strand, metro og med gode naturoplevelser inden for rækkevidde. 

Vi kan tilbyde dig: 

● Byens bedste børn, i et tæt samarbejdende team, med 8 kollegaer fordelt på 3 stuer 

● Et spændende og velfungerende børnehus, med fokus på faglig udvikling 

● En engageret og loyal personalegruppe, hvor der er god stemning og alle samarbejder om 

kerneopgaven og det gode arbejdsfællesskab 

● En synlig og nærværende ledelse, som arbejder benhårdt for både børn og voksnes trivsel 

● En engageret og imødekommende forældregruppe og institutionsbestyrelse 

Vi forestiller os, at du udover at være glad for børn også: 

● Har forståelse for små børns forudsætninger, stor lyst til at arbejde med omsorg for vuggestuebørn og 

deres trivsel, læring, udvikling og dannelse 

● Er tålmodig, empatisk og nærværende i din daglige praksis, med et positivt og udadvendt mindset 

 

Særligt som teamkoordinator er også gældende at du: 

● Har et skarpt overblik og kan formå at se på dit team og resten af huset, som en fælles enhed 

● Fungerer godt med ekstra ansvar, for både pædagogiske og praktiske arbejdsopgaver 

● Kan se dig selv arbejde tæt på ledelsen, er stærk i kommunikation og formidling 

https://rumoglaering.dk/


 

Praktisk information 

Stillingen er på 35 – 37 timer om ugen, efter aftale med dig og med startdato 1/5 eller snarest derefter. 

Åbningstid er; mandag til fredag fra 6.45 – 17.00 

Vi kan tilbyde attraktiv bonus til nyuddannede pædagoger og ligeledes bonus for kontinuitet i ansættelsen. 

Begge er en del af Københavns kommunes aftale om rekruttering og fastholdelse af pædagoger i kommunen. 

Ligeledes tillæg for funktionen teamkoordinator. 

 

Ansøgning, samtale og kontakt. 

Hvis du kan se dig selv i ovenstående profil eller bare er blevet nysgerrig på at høre nærmere om stillingen, så 

hører vi rigtig gerne fra dig. Vi viser dig også gerne rundt i institutionen på et forbesøg. Kontakt da leder Anja 

Klitholm Christensen eller afdelingsleder Martina Reutemann på telefon 35302190. 

Du kan også læse mere om vores dejlige børnehus på vores hjemmeside https://sundpark-kk.aula.dk/ 

Ansøgningsfristen er senest d. 17/4 – 23,  hvor ansøgning, cv og uddannelsespapirer sendes til mailadressen; 

is54@kk.dk. Eller via nedenstående link 

Samtaler vil blive afholdt løbende. 

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning. 

Med venlig hilsen 

Martina og Anja 

Sundpark børnehave og vuggestue 

Strandlodsvej 73, 

mailto:is54@kk.dk

