Pædagog søges til fællesskab og faglighed i Børnehaven Fuglereden på Randlevskolen.

OM JOBBET:
Børnehaven Fuglereden søger 1 uddannet pædagog til en fast stilling på 34 timer. Vi er en
fribørnehave organiseret med 2 aldersintegrerede kernegrupper men med mange fælles aktiviteter på
tværs af stuerne. Vi prioriterer pædagogfagligheden højt og har ansat pædagoger og medhjælpere i en
80/20 fordeling.
Vores mål er at skabe en dagligdag med nærvær og ro, med tid til fordybelse og leg - hvor der både er
fokus på hele børnegruppen og det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi arbejder målrettet og
temabaseret med Den styrkede pædagogiske læreplan. I en aktiv hverdag søger vi hele tiden at skabe
de bedste betingelser for børnenes positive udvikling, livsduelighed og glæde.
Tiltrædelse ønskes: d. 01.08.21.
DIN PROFIL:
Vi søger en uddannet pædagog, der er fagligt velfunderet. En pædagog som kan skabe positive og
trygge rammer i hverdagen, hvor engagement, anerkendelse, indlevelse og fordybelse med børnene er
centrale nøgleord. Skulle du også have musiske kompetencer vil det være endnu et plus.
Brænder du for det pædagogiske arbejde, er du fyldt med godt humør, fleksibel og robust, så er det
måske lige dig vi søger.
Vi lægger særligt vægt på at du:

● har et godt overblik, er selvstændig, struktureret og altid arbejder med fællesskabet i huset
for øje

● er empatisk og nærværende i dit arbejde med børnene og samtidig tydelig i forventninger
og handling

● kan finde løsninger i en omskiftelig hverdag
● har en positiv tilgang til børn, forældre og kollegaer
●
●

har en stærk faglighed og kan argumentere for og begrunde valg af pædagogiske metoder
og praksis
er fleksibel, både mht. opgaver og arbejdstider, da vi åbner og lukker sammen med
skolens SFO

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:
Vi kan tilbyde et dejligt hus med 6 dygtige kolleger og 40 fantastiske børn. Børnehaven Fuglereden er
en del af Randlevskolen, som er en friskole med pt. 80 børn. Vi er i overvejelser omkring en udvidelse

med en lille vuggestuegruppe.
Vi ligger lige uden for Odder og således kun en god halv times kørsel fra Aarhus og Horsens.
Vi er en engageret personalegruppe, som er reflekterende og nysgerrige på egen og hinandens
pædagogiske praksis og som er åbne i forhold til nye vinkler og bidrag. Vi er en personalegruppe, der
vil hinanden, er fleksible og som vægter trivsel og godt humør.
Vi oplever en rigtig god forældreopbakning og lægger som fribørnehave stor vægt på at have et trygt og
tillidsfuldt samarbejde med forældrene, hvilket vi blandt andet styrker via den daglige kontakt,
forældresamtaler, sociale arrangementer, arbejdsdage og lign. Fællesskab er en kerneværdi på
Randlevskolen og børnene er vant til at lege og lære på kryds og tværs af alder og køn.
Vores børnehave ligger i skolens bygning, i smukke omgivelser, tæt på skov og vand og med meget
fine udenomsfaciliteter.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR:
Vi følger retningslinjerne i BUPL’s OK

HVIS DU VIL VIDE MERE:
For yderligere informationer vil vi bede dig kontakte børnehaveleder Dorte Fritzbøger på 31 18 63 77
eller på mail: dorte@randlevskolen.dk
Læs også gerne mere om os på på vores hjemmeside www.randlevskolen.dk eller Facebookside
www.facebook.com/randlevskolen .

ANSØGNING:
Ansøgningsfrist er d. 15.06.21.
Da vi nærmer os en længere ferieperiode, vil der blive afholdt samtaler løbende og efter individuel
aftale, frem til vi finder den rette.

I henhold til persondataloven, sletter vi dine oplysninger efter endt ansættelsesforløb.

