Skal du være en del af et stærkt team?
SCT. NORBERTS BØRNEHUS I VEJLE

Til vores vuggestue søger vi pr. 1. august 2022 en dedikeret og faglig stærk pædagog, der arbejder bevidst
og målrettet med, at skabe pædagogiske læringsmiljøer og rammer for et rigt børneliv.
Sct. Norberts Børnehus er en del af Sct. Norberts Skole, som er en traditionsrig skole, der har tilbudt
undervisning, dannelse og udvikling til Vejle og omegns børn og unge i mere end 100 år.
Vi vægter en god omgangstone, båret af tryghed og nærvær, som går hånd i hånd med faglige
forventninger og et højt ambitionsniveau. Vi er bevidste omkring vores rolle som sekundære
omsorgspersoner, og ved vi kan gøre en forskel for den enkelte, i vores fællesskab. Et fællesskab der er
kendetegnet ved et positivt livssyn, autenticitet og glæden ved at være sammen.
Vi søger en pædagog der er stærk i relations arbejdet. En pædagog der kan balancere mellem struktur og
genkendelighed på den ene side, og på den anden side skabe rammerne for børneinitierede lege og
aktiviteter.
Vi tilbyder en fast stilling i vuggestuen med mulighed for op til 37 timer.
Om dig
✔
✔
✔
✔

Du er uddannet pædagog og sætter den pædagogiske barre højt.
Du er igangsætter, initiativrig, en teamplayer samt kan arbejde selvstændigt.
Du ser samarbejde som en merværdi i dit arbejde, og du kan lide at udvikle dig i samspil med andre.
Du har et anerkendende børnesyn, en nysgerrig tilgang og tror på, at alle børn gør det bedste, de
kan.
✔ Du evner at grine, reflektere og sprede arbejdsglæde i hele huset.
✔ Du kan arbejde mellem 6.30-17.00.
✔ Du er stabil, fleksibel og tager ejerskab over Sct. Norberts værdier.

Er du nysgerrig og vil vide mere, kan du kontakte leder af Børnehuset, Gitte Pors på mobil
50560159 eller læse mere på www.sct-norberts-skole.dk og få indtryk af vores fantastiske dagligdag.
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgning vedlagt cv, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes til gpe@snsvejle.dk
Ansøgningsfrist er fredag den 17. juni 2022 kl. 12.00.
Samtaler afholdes mandag den 27. juni.

Sct. Norberts Børnehus, Vestre Engvej 42, 7100 Vejle

