Pædagog 32 timer

Naturinstitutionen Sneglehuset i Haubro søger en 32 timers pædagog, i en fast stilling med tiltrædelse 1.
januar 2018 eller efter aftale.
Sneglehuset er en del af den samlede institution Haubro landsbyskole Himmerlands friskole. Vi har naturen
lige udenfor døren, med marker, skov og å mm.
Vi søger en pædagog til vores vuggestue/ børnehave/sfo,
I Sneglehuset lægger vi stor vægt på, omsorg, nærvær og relationer og har fokus på at skabe udvikling,
læring og struktur i barnets hverdag.
Vi søger en pædagog der er åben, udadvendt, humoristisk og har et positivt livssyn. En pædagog der er
fleksibel og kan åbne/lukke (6.15-16.45) og som brænder for/har:
•
•
•
•
•
•

natur/udeliv,
musik og bevægelse
øje for barnet sociale kompetencer/relationer.
et godt overblik, også i pressede situationer
samarbejde og arbejde på tværs af vores grupper, samt kan arbejde selvstændigt
en stærk faglighed og kan indgå i faglig sparring og indbyde med pædagogiske refleksioner

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

En velfungerende naturinstitution i dejlige omgivelser
En dejlig børnegruppe der elsker naturen
En kompetent personalegruppe, der gerne vil udvikle sig
En dejlig forældregruppe, der bakker op om institutionen
Et dynamisk hus, hvor hverdagen aldrig er ens
En institution under udvikling og som bare vokser

Sneglehuset har pt. 28 børn, 4 vuggestuebørn og 24 børnehave. Vi samarbejder meget med skolen og
SFO´en og arbejder med de gode overgange. Stillingen kan i perioder være flere timer i skolen/sfo delen.
Vi holder åbent hus for interesserede ansøgere fredag den 24. november fra 14-16.
Yderligere henvendelser vedr. stillingen kan ske til børnehaveleder: Anne-Mette Winge Hansen på
31603070 eller på mail.
Der indhentes børneattest ved ansættelsen.
Ansøgningen vedlagt relevante oplysninger, skal være Sneglehuset i hænde senest den 4. december 2017
kl. 12. på mail: post@sneglehusethaubro.dk
Ansættelsessamtalerne afholdes mandag den 11. dec. 2017. Kun svar til ansøgere der udtages til samtale.

