PÆDAGOGISK MEDARBEJDER SØGES
Vi søger en pædagogisk medarbejder til Kratholmskolens Børnehave
Ansættelsen vil være mellem 80 og 100%
Arbejdstiden vil være i tidsrummet fra kl. 6.30 til 17.00
Stillingen oprettes pr. 1. april 2018 eller med tiltrædelse snarest muligt

Hvem er vi?
•
•
•
•
•

•

Vi forventer, at du:

Kratholmskolens Børnehave er en kristen
børnehave, som lægger vægt på det kristne
livs- og menneskesyn
En nystartet børnehave i nye bygninger og
med tæt samarbejde med Kratholmskolen og
skolens SFO
En børnehave i stor udvikling
En lille børnehave med unikke faciliteter og
spændende udendørs arealer
En daginstitution præget af stor pionerånd
og lyst til at skabe den bedste børnehave, og
hvor personalet griber hinandens idéer som
en naturlig del af hverdagen
En børnehave hvor høj pædagogisk faglighed
tager afsæt i børnenes hverdag, og hvor vi
mener, at et godt samarbejde med hjemmet
er uundværligt og grundlæggende for børnenes trivsel og udvikling
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er forankret i den kristne tro, og kan stå inde for
børnehavens kristne livs- og menneskesyn, samt
aktivt vil arbejde for det
brænder for at give børn – og forældre den bedste start på institutionslivet
er robust, ansvarsbevidst og støtter op om et
godt teamwork
er engageret og møder hverdagen med et smil
på læben
er klar til samarbejde med både kollegaer og forældre
kan li´ at sætte spændende aktiviteter i gang
med børnene
kan se muligheder og komme med gode ideer til
den pædagogiske hverdag
naturligt forholder dig nysgerrigt til din hverdag
kan byde ind med noget særligt – f.eks. natur,
syning, motorik, musik, drama…

Ansættelsen sker i henhold til den indgåede aftale mellem BUPL og FKF (Foreningen af Kristne Friskoler)
Ansøgningsfrist er torsdag d. 15. marts 2018, og ansøgningen skal sendes til tk@kratholmskolen.dk
Samtalerne forventes at blive holdt d. 19. og 20. marts 2018
Yderligere oplysninger ved henvendelse til
børnehaveleder Tue Kongsvold på tlf. 30 59 09 33 eller pr. mail. tk@kratholmskolen.dk
Byghøjvej 27 – 33  5250 Odense SV
Børnehave: tlf.nr.: 30 59 09 33  e-mail: tk@kratholmskolen.dk
Skole: tlf.nr.: 65 96 22 69  e-mail: kontoret@kratholmskolen.dk
Hjemmeside: www.kratholmskolen.dk  Giro: 922-7784

