Andreasskolens Børnehus i Holbæk søger barselsvikar.
Barselsvikariat, 30 timer pr. uge – med tiltrædelse 1. november 2020 - eller snarest derefter.
En af vores dygtige medarbejdere skal på barsel – derfor er der nu en ledig stilling i vores dejlige vuggestue.
Stillingen er på ca. 30 timer pr. uge.
Vi har brug for en dygtig medarbejder. Det vigtigste for os er at finde den rette – så både uddannede og ikkeuddannede opfordres til at sende en ansøgning.
Børnehuset er en integreret del af Andreasskolen og vi arbejder efter samme, kristne værdigrundlag som
skolen og søger en medarbejder, der vil arbejde med på dette i hverdagen.
Børnehuset ligger i et villa-område i Holbæk øst-by – i direkte forlængelse af Andreasskolen. Vi bor tæt på
naturen – og bruger denne i det pædagogiske arbejde. Vi tager på ture ud af huset – og både fjord, fælled og
skønne legepladser ligger i gåafstand. Vi er så vidt muligt ude hver dag – og nyder, at der er højt til loftet. På
vores egen legeplads er vi fælles med børnehavebørnene – og nyder at kunne være en integreret institution.
Vi er et lille sted. I børnehaven er der plads til ca. 45 børn og deres familier – og i vuggestuen er der ca. 1214 børn. Forældresamarbejdet bygger på tillid, inddragelse og ejerskab.
Personalegruppen er alsidig – og vi ønsker at bruge vores forskellighed som en styrke. Alle skal ikke kunne
alting, men sammen kan vi meget.
Vi søger en medarbejder der:










Kan bevare overblikket – og samtidig være nærværende.
Er anerkendende og empatisk i sin tilgang til både børn og voksne.
Ser forældresamarbejdet som en vigtig del af det pædagogiske arbejde.
Er mødestabil og en god teamplayer.
Er praktisk anlagt – og kan se, når der er praktiske opgaver, der skal klares.
Kan lide at være sammen med de helt små og brænder for at give dem en tryg og god start på livet.
Kan se muligheder – fremfor begrænsninger.
Er positiv og åben overfor nye udfordringer.
Er fleksibel og omstillingsparat.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med BUPL og de frie grundskoler.
Ansøgningen sendes til: gittelund@andreasskolen.dk.
Senest den 11. september 2020 kl. 12.00.

Samtaler afholdes i uge 38 og 39 2020.

Yderligere oplysninger:
Daglig leder, Gitte Lund 30 22 87 95 – eller vuggestueansvarlig, Lone Christensen 20 43 03 50
Læs evt. mere om Blomsterhaven, Andreasskolens Børnehus på: www.andreasskolen.dk – kig under fanen:
Børnehuset.

