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Kontakt skolen på 75 83 51 00 

eller kontor@snsvejle.dk 

SCT. NORBERTS BØRNEHUS i Vejle 

- søger pr. 1. august en kompetent, dygtig og dedikeret pædagog til en fast 32-35 timers stilling til en af

vores børnehavegrupper.

Vil du være med på holdet i en børnehave i positiv udvikling? 

Sct. Norberts Børnehus er en privat børneinstitution med vuggestue og børnehave i samme bygning tæt 
på Sct. Norberts Skole. På nuværende tidspunkt rummer vi 22 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. 
Stillingen er på 32-35 timer om ugen fra 1. august 2021. 

Vi søger en kollega, der har øje for nærhed og relationer, som ser børneperspektivet som en naturlig del 
af sin praksis, og kan se muligheder for det enkelte barn set i lyset af børnegruppen. I Børnehuset vægter 
vi refleksion i praksis, så vi sammen bliver dygtigere til vores kerneopgave. 

Som pædagog skal du fungere som husets sprogpædagog med 5 timer om ugen samt indgå i samarbejde 
med husets AKT-pædagog og Pædagogiske Rådgiver.  Det vil være relevant, at du som pædagog har 
videreuddannelse inden for sprog - gerne på diplommodul niveau samt kan udarbejde sprogprofiler i 
Hjernen og Hjertet. Herunder også udarbejde sproglige handleplaner. 

Vi ønsker og forventer: 

• At du er uddannet pædagog, gerne med sproglige og musiske kompetencer.

• At du brænder for at arbejde med trivsel, udvikling og læring for børn i aldersgruppen 3-6 år.

• At du besidder stærke fagpersonlige kompetencer i forhold til at yde en kontinuerlig og målrettet
indsats.

• At du besidder tålmodighed, tid til ro og nærvær, og følger barnets spor og støtter det i
udforskningen af verden.

• At du er anerkendende og professionel i forhold til et positivt børnesyn, forældresamarbejde og
kollegial sparring.

• Du er stabil, fleksibel og tager ejerskab over Sct. Norberts Børnehus´ værdier.

• At du besidder faglig stolthed og arbejder systematisk med afsæt i ”Den Styrkede Læreplan” og
udvikling af pædagogisk praksis.

• Du må gerne inddrage musikken og bevægelsen som et naturligt element i vores fælles
læringsmiljø.

• En medspiller, som er ”Team-player” der tør gøre en forskel og bidrager til fællesskabet med

faglighed, glæde og humor.
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Du finder yderligere informationer på vores hjemmeside: www.sct-norbert-skole.dk, som giver et skønt 
indblik i vores hverdag, pædagogik og værdier med fantastiske billeder af børn der leger og trives i trygge 
rammer. 

Ansættelsesvilkår: Løn-og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i Bupl 

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes til: kah@snsvejle.dk 
Ansøgningsfrist: tirsdag den 25. maj 2021. Samtaler afholdes i uge 20. Samtaler afholdes tirsdag 1/6 i Sct. 
Norberts Børnehus Vestre Engvej 42. 

Du bliver en del af 

• en arbejdsplads med arbejdsglæde og gejst hvor kerneopgaven er i fokus

• en dynamisk og velfungerende personalegruppe – hvor faglighed, ansvarlighed og engagementer
er vigtige elementer.

• et Børnehus med værdierne i højsæde i et tæt samarbejde med børn og forældre.

• et Børnehus der rummer skønne og lege glade børn der er klar til at indtage verden.

• et Børnehus der sprudler af energi – der skaber trygge rammer med traditioner og fornyelser i
højsæde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børnehuset´s leder Kasper Knudsen, mobil 2381 3771 
eller på mail: kah@snsvejle.dk eller souschef Trine Esmann på 2121 6606 eller mail: the@snsvejle.dk 

Sct. Norberts Børnehus 
Vestre Engvej 42 
7100 Vejle 
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