Er du vores nye pædagog, der
ser det store i det nære ?
Hvis ja, så synes vi at du skal kigge med her J
Vores børnehavegruppe søger en pædagog, der har lyst til at være en del af
en stue med 24 skønne og friske børn og to ligeså skønne voksne - Henrik og
Tess.
Svanen 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”
Vi i Svanen, har hjemme i en skøn villa tæt på Svanemøllen Station. Vi
åbnede vuggestuedelen i 2011 og børnehaven i 2014 og er 25 vuggestuebørn
og 24 børnehavebørn i huset. Hvis vi selv skal sige det, er vi altså en lille
perle på Østerbro. Nej, vores hus er ikke indrettet som en typisk
daginstitution, men vi har så meget andet at byde på.
Hvorfor skal du søge en pædagog stilling Børnehuset Svanen ?
Du skal søge stillingen i Svanen, fordi du gerne vil holde fast i hvorfor du blev
pædagog. Hos os handler det om, at skabe gode dage med fokus på nærhed,
trivsel og udvikling både for børn og voksne i huset. Det sikrer vi bl.a. ved
pædagogiske dage, vidensdeling, nysgerrighed og sparring på tværs af
personalet. Alle bidrager med at skabe en god atmosfære og vi er en
personalegruppe som vil hinanden og Svanen. Hos os løfter vi i fællesskab og
værdsætter hinanden. Vi er 9,5 ansatte i huset og 6 af os er uddannede
pædagoger
Her er vores tanker om hvem du er :
•
•
•
•
•
•
•

Du er uddannet pædagog og brænder for dit arbejde
Du har et højt fagligt niveau og vil udvikle dig pædagogisk
Tager ansvar og har overblik
Reflekterende over egen og andres praksis
Ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere
Er interesseret i musiske og kreative processer
Følger børns spontanitet og spor

Er du blevet nysgerrig på os, har du spørgsmål eller kunne du tænke dig at
komme forbi og se Svanen, kan du kontakte pædagogisk leder Marianne
Lindén på marianne@trygge.dk eller 71996195 (gerne sms)
Stillingen er på 37 timer, løn efter overenskomst med BUPL
Børnehavestillingen er ledig fra 1/2-2017 eller snarest muligt. Har du ikke
hørt fra os inden den 5. januar så er stillingen besat til anden side.
Se mere på www.svanen.trygge.dk

