VI HAR LEDIG STILLING SOM BARNEHAGELÆRER, 100% FAST

Vi søker etter stødige og løsningsorienterte barnehagelærere. Vil du være med å få hvert
eneste barn til å føle seg verdifulle? Vil du være med i team fylt med engasjement og lekne
hverdager? Har du en lidenskap for natur og uteliv?
Da er du den vi ser etter!
Vi ønsker oss en medarbeider som vil skape et godt arbeidsmiljø, er opptatt av faglig
utvikling og av å bruke seg selv i jobben. En glødende, skapende og tilstedeværende person
som vil være med på å skape hverdagsmagi for barna i barnehagen vår. Vi trenger deg som er
engasjert og holder barna i fokus.
Skogen barnehage er en natur- og aktivitetsbarnehage på Askøy. Barnehagen har fra starten av lagt
vekt på natur og friluftsliv. Det gjenspeiler seg i vårt uteområde som nesten ikke har asfalt men et
fantastisk utfordrende utemiljø med skog og mark.
Vi holder til i naturskjønne omgivelser like ved Follese fotballanlegg. Barnehagen er privat eid og
startet opp i 2006. Det er i dag 96 barn i alderen 0-6 år som er fordelt på seks avdelinger – 3 småbarns
avdelinger 0-3 år, 2 mellomavdelinger 3-5 år og egen førskolegruppe for 6 åringer.

Arbeidsoppgaver:
 Være med å bidra til pedagogiske planer og sikre kvalitet i barnas hverdag
 Være aktiv i praktisk og pedagogisk arbeid
 Være en bidragsyter i barnehagens faglige miljø
 Tilrettelegge for barns lek og utvikling, og for egen og andres læring
 Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk arbeid
 Samarbeid med foresatte og andre instanser
 Aktiv deltaker i barnehagens lederteam
 Personaloppfølging av dine nærmeste medarbeidere i form av å bl.a. lede, motivere og
veilede personalet
 Arbeids- og ansvarsfordeling på avdelingen.
Personlige egenskaper
·
Ha en lidenskap for Natur og uteliv
·
Være en tydelig og trygg voksen som trives med å jobbe med barn
·
Være en god teamarbeider, men samtidig kunne arbeide selvstendig
·
Gode kommunikasjonsevner
·
Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
·
Ansvarsbevisst
·
Initiativrik og engasjert
·
Fleksibel og løsningsorientert
·
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:




Godkjent barnehagelærerutdanning
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Gyldig politiattest

Vi tilbyr:

Et faglig utviklende miljø

Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBLs regulativ

Et langvarig engasjement i 100% stilling med spennende og utfordrende oppgaver i et
stabilt og trivelig arbeidsmiljø med godt innarbeidede rutiner

Arbeidstid i vaktsystem innenfor barnehagens åpningstid (07.00-17.00)

Søknad med CV sendes på mail til Linda@skogenbarnehage.no
Mvh

Linda K Larsen
Styrer

