Uddannet pædagog søges til Lerpytter Børnehave
- 30 timer/uge med start i løbet af februar 2021
Lerpytter Børnehave er en integreret institution normeret til 6 børn fra 0-2 år og 20 børn fra
3 år til skolestart, ifølge de højeste bygningsmæssige kvalitetskrav (A).
Vi ligger godt placeret med uddannelsesområdet på den ene side og åbne marker på den
anden. Vi er en kristen institution i sammenhæng med Lerpytter Friskole, hvor tryghed,
omsorg og nærvær er centrale kerneværdier.
Hos os er der stort fokus på sprogarbejde, udeliv og bevægelse
Vi søger en pædagog der:
● brænder for pædagogik og pædagogisk udvikling, og som har viden om, eller
interesse for, sprogudvikling og udeliv
● kan bidrage til arbejdet med at udvikle praksis og de pædagogiske læringsmiljøer
● er motiveret af at arbejde med børns trivsel og udvikling
● har lyst til at lege, være undersøgende og nysgerrig sammen med børnene
● ser muligheder i at udnytte naturen som læringsmiljø, også når det er koldt og vådt
● har en anerkendende tilgang til, og kommunikation med både børn, forældre og
kolleger
● er i overensstemmelse med det kristne livs- og menneskesyn og aktivt kan arbejde
ud fra dette - måske har du erfaring fra kirkeligt børne- og ungdomsarbejde
● har et godt overblik og kan være med til at skabe struktur i hverdagen
Vi kan tilbyde dig:
● en arbejdsplads i udvikling, hvor du selv er med til at skabe dit eget job.
● gode muligheder for at sætte dit præg på det pædagogiske arbejde og udvikling af
Lerpytter Børnehave
● mulighed for personlig og faglig udvikling
● en arbejdsplads, hvor vi har omsorg for hinanden og hjælper hinanden med at få
tingene til at lykkes
● en flad ledelsesstruktur, i en privat institution, hvor der ikke er langt fra ide til handling
● gode fysiske rammer såvel ude som inde
Din ansøgning skal indeholde, hvilke tanker du gør dig om ovenstående, samt
uddannelsesbevis.
Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.
Ansøgningsfrist : 17. januar til info@lerpytter.dk
For yderligere information om jobbet, kontakt Susanne Immersen på 61 71 49 79.
- samtaler forventes gennemført 27. januar i tidsrummet 16-18
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem Frie Skoler og BUPL.
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