BØRNEHUSET STAUNINGGÅRDEN I HELSINGØR SØGER EN UDDANNET
PÆDAGOG
-

et job, der giver mening og med plads til udfoldelse!

Vi søger en ekstra pædagog 34-37 timer ugentlig, til vores vuggestue med tiltrædelse 1. maj eller snarest
derefter. Børnehuset Stauninggården er en privatejet natur- og udelivsinstitution for 0-6 årige børn.
Vi søger en pædagog der:
•
•
•
•
•

brænder for arbejdet med vuggestuebørn, men også lyst til samværet med børnehavebørn
ser det hele barn og dets mange kompetencer med fokus på ressourcer
er til natur og udeliv og nyder aktiviteter i og med inddragelse af naturen.
besidder gode samarbejdsevner, hvor engagement og ansvarlighed prioriteres
har et godt overblik, kan fastholde aftaler og omsætte mål til praksis

Vi ser også gerne at du er positiv, nysgerrig, fleksibel, omstillingsparat, har humor og lyst til at blive en del
af et professionelt team, der har fokus på det enkelte barns udvikling gennem engagement, nærhed, og
anerkendelse.
Om os
Vi lægger vægt på at være ude med børnene i alle årstider og bruge naturen i børnenes daglige udvikling
og læring.
Med gåafstand til skov og strand kan vi tilbyde en alsidig dagligdag i et hyggeligt børnehus placeret i
naturskønne omgivelser, hvor udelivet er i centrum og der er plads til udfoldelse og spontanitet. Vores
primære værdier er: natur og udeliv, engagement, børnefælleskaber og nærhed med plads til faglig
udvikling.
Vi har særlig fokus på ” fri for mobberi”, Læseleg og læringsmiljøer.
Du kan læse mere om Børnehuset Stauninggården på www.stauninggården.dk.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for private institutioner indgået mellem BUPL og
DLO.
Ansøgning
Er du uddannet pædagog, er du til natur og udeliv, har du lyst til at være med til at præge vores
fantastiske børnehus så ser vi frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV.
Ansøgningen bedes fremsendt til info@stauninggaarden.dk senest
Fredag d. 6. april 201 kl. 12.00.
Der vil være ansættelsessamtaler i uge 16
Ønsker du at høre mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte
Leder Charlotte Durafour eller Souschef Birgitte Hakmann Jensen på tlf.: 34 10 17 14

