Fænøsund Friskoles fritidsordning søger barselsvikar for pædagog pr. 1.5.2018 eller snarest der efter
Stillingen er på fuld tid
Ansættelsesperiode 1.5.2018 til 1.5.2019
Fænøsund Friskole er placeret i et naturskønt område i Middelfart. Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole.
Kreativitet, Refleksion, Ansvarlighed, Fællesskab og Tillid er de værdiord, vi baserer vore handlinger på, og
som vores daglig dag tager udgangspunkt i.
Vi søger en pædagog, der udover fritidsordningen kan bidrage som AKT/trivsels pædagog i skoledelen.
Vi har 170 elever fordelt på 0.9.kl.
I skolens fritidsordning Frihjulet er der 65 søde, sjove og glade børn. Dine arbejdstider vil primært blive
placeret fra kl.12.00-16.30 i Frihjulet og fra 8.15 til 12.00 som akt/trivselspædagogog i skoledelen. Du skal
dog være indstillet på ind i mellem at have åbningsvagten i Frihjulet fra 6.30-8.15
Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet pædagog.
Har akt.kompetencer el. lign.
Er anerkendende, troværdig og loyal.
Bidrager til en hverdag med tryghed, omsorg og udvikling for det enkelte barn.
Er psykisk robust og har et godt overblik.
Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og opgaveløsning.
Gør dig pædagogiske overvejelser i forhold til arbejdet med børn i en fritidsordning.
Er god til at opbygge gode relationer til børn, forældre og kollegaer.
Er en dygtig kommunikator såvel mundtligt som skriftligt.
Har særlig interesse for fysiske aktiviteter og udeliv.

Du kan forvente at:
•
•
•
•
•
•

Møde glade og forventningsfulde børn, forældre og kollegaer.
Få et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kollegaer.
Få kollegaer der er anerkendende, åbne og ærlige overfor hinanden.
Møde høj faglighed hos dine kollegaer.
Få en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et velfungerende og anerkendende samarbejde
med skolens øvrige personale.
Møde engagerede børn, forældre og kollegaer.

Ansættelsen sker i henhold til aftale ml. KL og BUPL.
Ansøgningsfrist onsdag d.28.3.2018 kl.12.00

Samtaler afholdes i uge 14.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Dorte Jager Mouboe på tlf 64410747.
Ansøgningen sendes til dorte@sundfri.dk
Skolens hjemmeside www.sundfri.dk

