Er du vuggestuepædagog med hjertet og
fagligheden på rette sted?
Vi ønsker at hæve fagligheden og har derfor valgt at omstrukturere så vi
kan få flere dygtige pædagoger ansat. Vi har derfor skabt to nye
pædagogstillinger. Så har du fagligheden og hjertet på det rette sted, og
har du lyst til at være med til at opbygge et godt fagligt miljø, så kig med
her.
Giraffen er en del af Trygge institutioner som driver 4 private børnehuse i
København ud fra ønsket om at skabe ”mindre institutioner, i trygge
hjemlige rammer”. Nej, I Giraffen er vi ikke helt små, men vi er heller
ikke en børnefabrik. I Giraffen gør vi en dyd ud af at kende hinanden og
hjælpe hinanden. Vi har mange familier tilknyttet hvor lillesøster måske
går i vuggestuen og storebror går i vores Naturbørnehave og det skaber
en god familiær ”alle-kender alle”-stemning.

Hvem er vi?
•

•

•

•
•

På Giraffen er vi 3 vuggestuegrupper og en børnehave. Vores
skovbørnehave Dragen, har desuden opsamling på Giraffen og
kører hver dag til vores egen bondegård i Vest-skoven.
Vi vægter medarbejdernes trivsel og at man som medarbejder har
det godt socialt og kollegialt. Vi skaber rammerne, men forventer
tilsvarende at du brænder for dit job og er motiveret til at gå på
arbejde.
Giraffen er en arbejdsplads med højt til loftet. Vi er åbne og
modtagelige over for idéer og initiativer som kan engagere,
inspirere og motivere.
Giraffen åbnede i 2013 og er derfor stadig i en spændende
udvikling.
Giraffen har en meget engageret forældregruppe som vil det bedste
for institutionen.

Hvad søger vi?
•

•

•
•
•

To varme pædagoger som brænder for vuggestuearbejdet og synes
det er det skønneste, at se de små poder udvikle sig og som
brænder for at hjælpe vuggestuebørnene godt på vej. Du bliver en
del af en vuggestue med nærvær, anerkendelse, knus, kram men
også med plads til fis og ballade.
Vi søger to fagligt stærke pædagoger som er gode til at
kommunikere tydeligt og anerkendende overfor kollegaer og
forældre.
Vi søger to pædagoger som har pædagogiske visioner og brænder
for at være en del af det sejeste team.
Vi søger to pædagog som er robuste, mødestabile, initiativtagere
og er nogle gode kollegaer.
Vi søger pædagoger som kan have mange bolde i luften og som er
gode til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter i

samarbejde med stuekollegaer og stuemedhjælpere.
• Vi søger pædagoger med gennemslagskraft, som stadig er villige til at
lytte og bidrage til fællesskabet på stuen og i huset.
• Vi søger pædagoger som er gode til at dokumentere og som ikke er
bange for at bruge IT til dokumentation. Hos Trygge bruger vi
blandt andet tablets til at sende billeder og dagssedler ud til
forældrene via Famly.
Er du blevet nysgerrig på os, har du spørgsmål eller kunne du tænke dig
at komme forbi og ”se Giraffen”, kan du kontakte pædagogisk leder
Kristina Bak, på kristina@trygge.dk eller 71996194 (gerne sms)
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer. Løn efter overenskomst med
BUPL
Ansøgningsfrist senest den 1/1-2018. Vi forbeholder os ret til løbende
at holde samtaler.
Har du ikke hørt fra os inden den 15. januar så er stillingen besat til
anden side.
Se meget mere på giraffen.trygge.dk

	
  

