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Glentereden søger pædagog
Glentereden er en lille, hyggelig, privat daginstitution i Grenaa på Glentevej 6, med plads til 36 børn i alderen 2 til 6
år. Vi er centralt beliggende i et roligt kvarter tæt på byens centrum og oplevelser i naturen. Vi har en overskuelig
legeplads.
Institutionen har en grøn profil, idet den drives ud fra miljøvenlige tanker. Vi bestræber os på at skabe et hyggeligt
og udfordrende miljø, hvor børnene kan være glade og trygge. Glentereden er en madpakkefri institution og der
serveres 3 daglige måltider med friske råvarer. Børnene er på skift i køkkenet for at hjælpe med at tilberede maden.
Vi søger en fast pædagog på 30 timer om uge som fast kontaktpædagog for en gruppe børn.
Vi søger en uddannet pædagog, der:
- er fagligt velfunderet
- kan være primær pædagog for en gruppe børn
- kan skabe en god forældrekontakt og varetage forældre samtaler.
- kan igangsætte pædagogiske aktiviteter
- er engageret og med lyst til at udvikle mulighederne i samarbejdet på tværs af grupperne
- holder af at være både inde og ude
-kan igangsætte såvel motoriske såvel som kreative aktiviteter
-Kan du lide musik og evt. spille lidt er det et plus men ikke et krav
Om Glentereden. Vi tilbyder:
- en lille privat institution i faglig udvikling
- gode kollegaer, med et tæt samarbejde
- tæt samarbejde med ledelsen, bestående af pædagogisk leder Ann og ejer Lars
- tæt forældresamarbejde med tilfredse forældre, der aktivt har tilvalgt os
- engagerede forældre samt forældrebestyrelse
- gode fysiske rammer
Desuden kan vi fortælle, at vi:
- har stort fokus på sociale kompetencer, motorik samt sprogstimulering
- er en madpakkefri institution
- har det grønne flag for 6. år i træk
- tilbyder gode fysiske rammer
- har fast aftale om brug af spejderhytten ved idrætscenteret som pausested under turene i skoven
- har 36 børn i alderen 2- 6 år
- er tre pædagoger, to medhjælpere, en køkkenassistent og en fast afløser/ bogholder
Stillingen ønskes besat pr. 1/5 -2020. Ansøgningsfristen er 12/3 -2020 og det forventes at afholde samtaler i uge
12/13.
Alle ansøgninger behandles anonymt og evt. spørgsmål til stillingen bedes rettet til Ann Vinther på tlf. 4143 2191
eller på mail info@glentereden.dk
Kunne du se dig selv som vores nye kollega, så send os din ansøgning, vi glæder os til at læse den
Med venlig hilsen
Glentereden Aps.
Pædagogisk leder Ann Vinther
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