Skørpingvej 14B
9575 Terndrup
husetiskoven.dk
Tlf 2183 0370

Vil du med en tur i skoven……
Huset i Skoven søger engageret, initiativrig og
nærværende pædagog til et barselsvikariat, med
humor og hjertet på det rette sted, som brænder for
det pædagogiske arbejde med dyr og i og med
naturen.

Da vores fantastiske pædagog går på barsel, søger vi en pædagog til et
barselsvikariat. Stillingen er på 30 timer om ugen. I vores vuggestue, men det
forventes, at du skal kunne arbejde såvel med vuggestuebørn som
børnehavebørn. Stillingen er fra 1. april eller snarest derefter.
HVEM ER VI
Huset i Skoven er en privat aldersintegreret institution med plads til 40 børn
mellem 0-6 år. Vi er seks pædagoger, tre pædagogmedhjælpere, to i køkken,
en pedel og en i rengøringen.
Naturen er vores
udgangspunkt, da den rummer næsten alle de udfordringer, et barn har brug
for. Naturen indbyder til ro og fordybelse i et tempo, børnene kan følge. Vi tror
derfor på, at børns udvikling understøttes bedst ved, at de befinder sig mest
muligt i naturen. Det har vi de optimale rammer for i Huset i Skoven og
sammen med vores dyrehold, får børn en sund og naturlig hverdag. Børn i
Huset i Skoven er med til de daglige meningsfyldte gøremål såsom;
madlavning, pleje og passe af vores dyrehold, pasning af køkkenhave osv. Vi er
beriget med en fantastisk legeplads, med stor have og vores helt egen skov.
Huset i Skoven har en sprogansvarlig og en sansemotoriskansvarlig.

I HUSET I SKOVEN ARBEJDER VI UD FRA FØLGENDE VÆRDIER:





Udeliv
Inddragelse
Omsorg
Nærvær

VI FORVENTER:
Da naturen og vores dyreliv betyder alt for os, forventer vi også, at du har en
oprigtig lyst og interesse i at være til stede og bruge disse i dit samspil med
børnene. Du skal kunne se glæde i at få beskidte hænder og jord under
neglene. Derudover ser du muligheder frem for begrænsninger og har et godt
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humør i hverdagen. Forældresamarbejdet er en stor del af vores arbejde,
hvorfor det forventes, du har lyst, formår og har interesse i det gode
samarbejde med børn som forældre.
VI TILBYDER:







Et indrettet hus, der dækker vores behov med et fantastisk udeliv lige
ved hånden
Dyrehold der går frit på legepladsen
Dygtige og engagerede kollegaer med forskellige kompetencer
Pædagogisk praksis med udgangspunkt i anerkendende pædagogik
En flok utrolig skønne unger og kollegaer
Medlem af ”De grønne spirer” og Krible Krable

YDERLIGERE INFORMATION
Du er velkommen til at ringe og aftale tid for et besøg.
For yderligere spørgsmål kontakt Institutionsleder Hanne Marko på telefon 21
83 03 70.
LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn efter aftale og kvalifikationer. Vi gør opmærksom på at ansættelsen er
uden overenskomst og tvungen pensionsordning.

ANSØGNINGSFRIST:
Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag d. 6. marts.
Samtaler forventes afholdt i uge 11.
Hvis du ikke har hørt fra os senest den 20. marts 2020 er stillingen besat til
anden side.
Ved ansættelse indhenter vi Børneattest.
Vi afholder rundvisning og info møde mandag d. 2. marts kl. 15.00.
Derfor frabeder vi os, at du kommer forbi med din ansøgning, men du
er velkommen til at ringe for mere information på tlf. 21830370
Ansøgning sendes til: Leder@husetiskoven.dk
Find os på Facebook: ”Huset i Skoven” og se mere fra vores hverdag
eller på www.husetiskoven.dk

