Pædagog søges til Børnehaven Landsbyhaven.
www.landsbyhaven.dk
Pga. af stor tilgang af børn, søger vi en pædagog til børnehaven.
Jobbet er på 25 timer pr. uge i en tidsbegrænset stilling, med mulighed for forlængelse.
Vi er en lille børnehave beliggende lige midt i Birkelse. Børnehaven er opdelt i en
yngstegruppe og en ældstegruppe. Stillingen vil fortrinsvis være på Lilla stue, i vores
ældste gruppe (4 til 5 år).
Børnehaven har gode fysiske rammer, hvor kun fantasien sætter grænser for den
pædagogiske praksis. Vi er en aktiv børnehave, der gerne tænder bålet på legepladsen,
også når det regner. Vi elsker vind i håret på en cykeltur, og at blive plaskvåde i en
vandpyt. Vores aktivitetsniveau er højt, derfor skal du kunne løbe stærkt – og gerne smile
samtidig – og vi mener det.
-

vi lægger vægt på kreative aktiviteter, musik, leg, fordybelse og oplevelser.
vi er placeret i et naturskønt område, med mange muligheder for
udendørsaktiviteter, både på stedet og i lokalområdet.
vi tilstræber at skabe et varmt og trygt miljø, som giver det enkelte barn trivsel og
udvikling i det forpligtende fællesskab der kendetegner vores børnehave.

Vores forventninger:
-

at du har kendskab og faglig interesse i at skabe et udviklende læringsmiljø for børn
at du understøtter børnenes læring og aktive deltagelse dagen igennem i planlagte
aktiviteter, i hverdagsrutiner og alt det indimellem
at du tydelig viser engagement og glæde i hverdagen
at du støtter op om den stolte praksis, der allerede eksisterer i børnehaven.
at du er initiativrig og videreudvikler vores pædagogiske praksis
I vores børnehave skal børnene ses og forstås, holdes af og holdes om hver eneste
dag.
Brænder du for, at alle børn skal kende til tryghed og tillid? Er du vild med
bevægelse og udeliv? Er du en kreativ pædagog.
Så skal du søge jobbet i vores børnehave.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe.
Du er også velkommen til at komme forbi, med din ansøgning.
Ansøgningsfrist – hurtigst muligt. Vi venter gerne på den rette.
Pædagogisk leder
AnneMarie Larsen
Tlf. 61765988

