Daglig leder til skovbørnehave søges
Til et engageret team og dejlige børn I Eventyrskoven ved Frederiksdal Gods, søger vi en
pædagog med ledererfaring til en fuldtidsstilling, delt mellem ledelse og pædagogtimer.

Arbejdssted:
Eventyrskoven ved Frederiksdal Gods.
Ansøgningsfrist: 15. februar.
Tiltrædelse: 1. juni 2018.
Arbejdstid:
Fuldtid
Ansættelsesvilkår:
Fastansættelse
Kontaktperson: Bestyrelsesformand Anne Freuchen Christensen, tlf. 20 47 51 55 eller
anne@annefreuchen.dk.

Om os
Vi er en skovbørnehave, der holder til i pragtfulde omgivelser omkring Frederiksdal Gods på
Vestlolland. Vi har eksisteret siden april 2010 og i vores skovbørnehave tilbyder vi børn en hverdag
med masser af frisk luft, plads til udfoldelser og plads til at være sig selv. Vi inddrager naturen på
alle tænkelige måder og trives i sol og regn, blæst og sne.
Medarbejderteamet består foruden leder af 8 fastansatte, hvoraf 3 er pædagoger, 2
pædagogmedhjælpere og 3 chauffører, da vi har busordning. Vi er normeret til 40 børn og til daglig
drives børnehaven af lederen i et tæt samarbejde med en frivillig forældrevalgt bestyrelse.
Derudover har vi en støtteforening, også er drevet af frivillige, som årligt laver et stort stykke
arbejde, for at skrabe ekstra penge ind til børnehaven.
Vores værdigrundlag
Vi videregiver kærlighed til naturen til børnene gennem kendskab til og forståelse for den. Vi giver
børn og voksne i og omkring børnehaven tryghed, nærvær og omsorg. Derved skaber vi basis for
udvikling af såvel børnehavens som mennesker I og omkring den. Vi burger naturen og bruger den
med tryghed til at udvikle robuste selvstændige børn med højt selvværd, kendetegnet ved fantasi
og kreativitet. Vi er åbne over for forskellighed og det individuelle barn. Her er plads og højt til
loftet. Ved at lægge vægt på god opførsel og gensidig respekt, giver vi børnene forståelse for
forskelligheden og skaber plads til refleksion.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Et lærende og udviklende miljø i et tæt samarbejde mellem bestyrelse og ansatte.
Pragtfulde omgivelser midt i skoven og tæt på stranden.
Mulighed for faglig udvikling både internt og eksternt.
Visionære og engagerede kollegaer med plads til faglig sparring.
Dejlige børn som giver en sjov og alsidig hverdag.

Arbejdsopgaver:
• Daglig ledelse af børnehaven.
• Personaleledelse herunder trivsel, udvikling og ansættelse/afskedigelser.
• Administrative opgaver herunder budgetopfølgning, styring af likviditet og kontakt til relevante
myndigheder.
• Tegne børnehaven udadtil herunder ekstern kommunikation.
• Faste timer som pædagog i skoven fordelt på hele åbningstiden.
• Kommunikation med bestyrelsen samt funktion som sekretær herfor ved bestyrelsesmøder.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet pædagog og har efteruddannelse eller praktisk erfaring som leder.
Har et økonomisk overblik, hvor du har kendskab og forståelse for regnskab og budgetter.
Udviser ansvarlighed overfor institutionens værdier og er visionær.
Arbejder professionelt med et positivt livsyn.
Er udemenneske og trives med en hverdag ude i alt slagt vejr.
Holder dig fagligt opdateret.
Er loyal og bakker op om bestyrelsens beslutninger.
Kan skabe overblik.
Brænder for at arbejde med børnehavebørn.
Har lyst til personlig og faglig udvikling.
Kan kommunikere respektfuldt og imødekommende med såvel børn, ansatte, forældre og andre
samarbejdspartnere.
Kan uddelegere ansvar.
Er villig til at træde til og yde en ekstra indsats ved sygdom og lign.
Er flexibiel.
Kan se muligheder selv, når begrænsningerne synes størst.

Yderligere oplysninger
Arbejdssted er Frederiksdalsvej 22, 4912 Harpelunde.
Løn efter gældende overenskomst (BUPL) og efter principperne om lokal løndannelse.
Såfremt du tilbydes stillingen skal der forevises gyldig straffeattest og børneattest.

Ansøgning til:
Eventyrskoven Frederiksdal, Frederiksdalsvej 22, 4912 Harpelunde
eller på email til eventyrskovenfrederiksdal@gmail.com.

Samtaler forventes afholdt i uge 8.

