Pædagoger til Mariehuset
Lørslev Friskole & Børnecenter søger to pædagoger til børnehaven Mariehuset
pr. 1. oktober eller snarest derefter. Stillingerne er på henholdsvis 100% og 82%.
Børnehaven Mariehuset er en mindre privat børnehave, som har fælles ledelse med Lørslev
Friskole. Mariehuset er normeret til 44 børn og har dejlige rammer både inde og ude.
Vores hverdag er præget af udeliv; hvor natur, leg og vores dyregård fylder meget.
Vi vægter det gode arbejdsmiljø højt med plads til initiativ, udvikling, nytænkning og frihed til at
udforske.
Som pædagog i Mariehuset kommer du til at indgå i et fagligt stærkt arbejdsfællesskab med
kolleger, der brænder for at skabe en hverdag med høj pædagogisk kvalitet, der tager
udgangspunkt i børnenes behov og forudsætninger for udvikling.
Du er uddannet pædagog, er stabil, omstillingsparat og nærværende. Du er åben og hjertevarm i
øjenhøjde med børnene. Du kan og vil involvere dig i positivt samarbejde med kollegaer, forældre
og bestyrelse, og du har lyst til at arbejde ude året rundt samt bidrage til udviklingen af vores
dyregård og udeprofil.
Du formår at arbejde vidensbaseret med kerneopgaven, børnenes trivsel, udvikling, læring og
dannelse. Du kan omsætte viden i praksis, reflektere over egen og fælles praksis og derefter
omsætte refleksionen til ny kvalitativ handling.
I din ansøgning bedes du forholde dig til følgende:
Hvordan vil du med din faglighed bidrage med nye og spændende tiltag i forhold til den
pædagogiske kerneopgave og til udviklingen af vores udeprofil?
Vil du vide mere, så kontakt konstitueret afdelingsleder Lene Møller tlf. 20 67 98 00
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: D. 21. september 2022. Ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag skal
fremsendes elektronisk til job@loerslevfriskole.dk
Der er 2 ledige stillinger. Stilling A: 100% og B: 82% - angiv venligst hvorvidt du søger begge eller
kun den ene stilling.
Vi afholder samtaler i uge 39. Har du ikke hørt fra os inden d. 1. oktober, er stillingerne besat til
anden side.
Vi glæder os til at høre fra dig!

