Eventyrhuset søger 2 uddannede pædagoger til hhv. vuggestue og skovbørnehave
Eventyrhuset er en privat, integreret institution med i alt 170 dejlige og nysgerrige børn.
Vi ligger tæt på strand, eng og skov og er ret glade for at være ude på vores store, skønne legepladser og i
områderne omkring os.
Vi mener, børnene har krav på nærværende voksne, så vores arbejdsnorm er delt op, så vi har tid med
børnene og tid til at forberede pædagogiske aktiviteter og de praktiske ting, som børnene ikke kan deltage i.
Vi ser forskellighed som en styrke, og vores arbejde og hverdag er præget af respekt og loyalitet for hinanden
og dem omkring os.
Vores børn er opdelt i 3 afdelinger: Vuggestuen med 44 børn, børnehaven med 63 børn og Eventyrskoven
(skovbørnehave), ligeledes med 63 børn. I alt er vi ca. 44 medarbejdere, som alle bidrager til børnenes
univers, med læring, udvikling og ikke mindst trivsel.
I øjeblikket har vi 2 ledige stillinger:
-

Pædagog til vuggestuen, 32 t/uge.
I vuggestuen er 44 børn fordelt på 4 stuer med hver 2 pædagoger og 1 medhjælper. Derudover har
lederen også tid sammen med børnene.

-

Pædagog til Eventyrskoven, 30-32 t/uge.
I vores skovbørnehave er 63 børn fordelt i 3 grupper med hver 2 pædagoger og 1 medhjælper.
Derudover har lederen også tid sammen med børnene. Hverdagen foregår primært udenfor, og
natur, vind og vejr spiller en stor rolle.

Vores nye kollegaer, forventer vi, er ambitiøse på børnenes vegne, handlende, strukturerede og i stand til at
tage selvstændige initiativer. Dit hjerte brænder for det magiske børneliv, og du elsker det pædagogiske
arbejde med relationer og nærvær.
Har vi fanget din interesse bedes du hurtigst muligt sende din ansøgning inkl. opdateret CV og relevante
anbefalinger til os snarest på: job@eventyrhuset.info. Beskriv gerne om du søger til vuggestue eller
skovbørnehave.
Vi forventer så vidt muligt at afholde samtaler onsdag d. 08. september med tiltrædelse snarest derefter.
Bemærk at ansøgeren skal være pædagoguddannet, så ansøgninger fra ufaglærte og pædagogmedhjælpere
med en pædagogisk grunduddannelse vil ikke blive besvaret.
Se mere om huset på www.eventyrhuset.info

