Den privat selvejende institution

Galten Børnehave og Vuggestue søger en pædagog til vores
vuggestue, med en arbejdstid på 28 timer om ugen
Vuggestuebørnene er tilknyttet 2 faste stuer, Mejsestuen og Musvitstuen, som har et tæt samarbejde
på tværs af stuerne. I Galten Børnehave og Vuggestue er nærvær og omsorg vigtige værdier for
vores børn. Nærvær og leg er vores vigtigste måde at sikre, at børnene udvikler deres fantasi,
motorik, sprog og sociale færdigheder i vores læringsmiljøer. De voksne indgår ofte i legen med
barnets udvikling som mål.
Vi er beliggende i skønne omgivelser og bruger vores udeområde og det lokale nærmiljø meget.
Vi søger en pædagog som,
•
•
•
•
•
•
•
•

brænder i relationen og nærværet med børn i 0-2-års alderen
sidder på gulvet med børnene og giver det værdi
kan se sig selv arbejde i en struktureret hverdag
er i besiddelse af personligt initiativ og engagement
har øje for børnenes initiativer og vil være deltagende i legen
ser muligheder frem for begrænsninger
er fleksibel og omstillingsparat
har mod til at udfordre sig selv, kolleger og børn i hverdagen

Vi forventer, at du indgår ligeværdigt og initiativrigt i det daglige pædagogiske arbejde i huset, og du
skal være parat til at arbejde på tværs af husets børnegrupper for hele 0-6-års området.
Vi arbejder bevidst med:
•
•
•
•

Det enkelte barns udvikling, læring og trivsel
Legens værdi, vi leger på gulvet
Små børnegrupper og nærvær
Tidlig tilknytning

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En vuggestuegruppe, der altid er i udvikling
En meget social personalegruppe
Plads til personlig udvikling og kreative indslag
Masser af musik, teater og traditioner
Mulighed for flere timer efter aftale

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Forud for endelig
ansættelse i stillingen indhentes børneattest.
Du kan finde mere om os på www.galtenbornehave.dk og hvis du er interesseret i, at vide mere om
jobbet, kan du kontakte pædagogisk leder René Ipsen på telefon 61 26 83 48. Hvis du ønsker at se
Vuggestuen inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at aftale en tid til en rundvisning.

