Er du vores nye pædagog?
Vi søger to uddannede pædagoger med godt humør, masser af gå på mod, som er
fleksible, og klar til at tage ansvar. Du skal kunne arbejde selvstændigt og brænde for
arbejdet med børn i vores skovbørnehave.
Vi har to pædagogstillinger ledige, en på 32 t/uge, og en på 37 t/uge
Ansættelse fra 1. august 2019 eller snarest derefter.
Vi er en privat skovbørnehave med plads til 40 friske og glade børn. Vi holder til i
Kristianssædeskoven tæt ved Ryde station på Midtlolland.
Vi søger to pædagoger der er fagligt velfunderet, og har gode mundtlige og skriftlige
kompetencer.
Som pædagog hos os vil du være primærvoksen for en gruppe børn. Du skal være med
til at bygge bro mellem barnets to verdener, ved at opbygge et positivt
samarbejdsklima baseret på tillid, gensidig respekt og åben dialog.
Du skal have lyst til at arbejde tværfagligt, tager medansvar for din egen
kompetenceudvikling og holder dig fagligt ajour. Du skal være åben for udvikling og
have et ønske om at prøve nye sider af dig selv.
Du skal planlægger, udfører og evaluerer pædagogiske forløb med udgangspunkt i den
aktuelle børnegruppe og den pædagogiske læreplan.
Det forventes at vores personale deltager i personalemøder og børnehavens øvrige
arrangementer, og at alle medarbejdere kan lide at være udendørs i al slags vejr.
Det er et krav at alle medarbejdere kan indgå i både åbne- og lukkevagter, samt er
selvtransporterende.
Du finder mange flere informationer om Skovbørnehaven Den Blå Anemone på
www.skovborn.dk og masser af billeder fra hverdagen findes på vores Facebookside.

Kun uddannede pædagoger vil komme i betragtning til de ledige stillinger.
Ansøgning kan afleveres i skovbørnehaven eller sendes på mail til post@skovborn.dk
senest onsdag d. 12. juni 2019 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 25
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten indgået mellem BUPL og
SPIA.
Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål, så kan leder Karen Møller Thomsen,
kontaktes på telefon 25 64 25 64 i børnehavens åbningstid.
Vi glæder os til at læse din ansøgning 😊
Gode råd til din ansøgning:
•

Før du sætter dig foran computeren, så husk, at din ansøgning er det første
indtryk, vi får af dig. Gør du noget ud af din ansøgning, har du derfor meget
bedre mulighed for at blive en del af os.

•

Skriv en overskuelig ansøgning, og prøv så vidt muligt at holde den på én side.

•

Fortæl os kort, hvorfor du er den helt rigtige til lige netop dette job.

•

Skab en god og logisk sammenhæng mellem dine erfaringer, kvalifikationer og de
opgaver og krav, du kan læse i stillingsopslaget

•

Vedlæg altid dit CV - og sæt det overskueligt op. Et godt CV indeholder først
alle dine personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer osv. Derefter skal
du skrive om din uddannelse og så din erfaring delt op på dine tidligere job med
det seneste øverst.

•

Vedlæg relevante bilag, herunder, billede og relevante anbefalinger og
referencer.

