Pædagog og pædagogmedhjælper

Vejen kommune
Jels Skole søger en pædagog (37 t) og en pædagogmedhjælper (25 t) til tidsbegrænset stilling pr. 1.
april 2018 – 30. juni 2018 til førskolegruppen.
Vi søger inkluderende, inspirerende og involverende medarbejdere, som har faglige og sociale
ambitioner på børnenes vegne, er i besiddelse af et godt humør samt har lyst til at skabe en god
førskole med fokus på den gode overgang. Vi vægter at bevægelse og udeliv er centralt for
børnene i førskole og har du har et musikalsk islæt, hilser vi det velkommen.

For begge stillinger gælder at:
Den vi søger skal:
-

have en varm og venlig personlighed
være oprigtig og tydelig i sin udtryksform
fagligt kunne sætte grænser for sig selv og andre
kunne nikke genkendende til, at det er den voksne, der har ansvaret for relationen og for
kommunikationen
indgå naturligt i et tæt forældresamarbejde
sikre et trygt udviklings-/læringsmiljø for alle børn
være engageret og selvstændig i det daglige arbejde
være i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for børnene
kunne samarbejde og være i stand til at skabe positive relationer til andre mennesker
være åben overfor udvikling, både fagligt og personligt

Vi kan tilbyde:
-

dejlige børn og forældre
en personalegruppe der har det godt sammen
et tæt og velfungerende samarbejde
kollegial sparring
en ledelse der bakker op
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I får ansvaret sammen med resten af førskolepersonalet, at sikre børnenes gode overgang mellem
børnehave og førskole, samt den gode overgang fra førskole til SFO og skole.
Jels Skole er en moderne afdelingsopdelt skole med godt 415 elever fordelt på 21 klasser. Vi har
desuden en SFO-afdeling med ca. 150 børn fra 0. – 6. klasse. Det samlede personale består af 50
engagerede medarbejdere, som arbejder målrettet for at skabe trivsel for alle børn og voksne.
Ansøgningsfrist d. 21. februar 2018 og samtaler d. 26. februar 2018
Læs gerne mere om Jels Skole og dens værdier mm. på www.jelsskole.dk eller besøg os på
www.facebook.com/Jels-Skole.
Yderligere oplysninger kan fås hos SFO og indskolingsleder Anita Svalastog på telefon 79 96 51 10.
Send ansøgning her
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