
 
 
 
 
 
 

SCT. NORBERTS BØRNEHUS I VEJLE 
       Søger pædagog/pædagogisk assistent 

Kan du stå på hovedet? Har du en rød næse og et bredt smil? Kan du holde balancen samtidig med mange 
bolde i luften? Så er det dig vi søger til vores Børnehave pr. 1. november 2022. - Tør du vente?  

Vi mangler en dedikeret, smilende og faglig stærk pædagog eller pædagogisk assistent, der arbejder bevidst og 
målrettet med, at skabe pædagogiske læringsmiljøer og rammer for et rigt børneliv.  

Vi er bevidste omkring vores rolle som sekundære omsorgspersoner, og ved vi kan gøre en forskel for den 
enkelte, i vores fællesskab. Vi vægter et fællesskab der er kendetegnet ved et positivt livssyn, autenticitet og 
glæden ved, at være sammen, samt at møde hinanden - børn, forældre og kollegaer - med et smil hver dag.  

Er du stærk i relationsarbejdet, og bevidst om egne nonverbale signaler. Kan du balancere mellem struktur og 
genkendelighed på den ene side, og på den anden side skabe rammerne for sprudlende og energiske 
aktiviteter, så er det dig vi søger.  
Vi tilbyder en fast stilling i Børnehaven med mulighed for op til 37 timer. 
Om dig 

• Du er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent og sætter den pædagogiske barre højt. 
• Du er en energisk igangsætter, initiativrig og vægter humor i din hverdag. 
• Du tør tage stafetten, trække i basunen, ikke bange for at træde ind i manegen.  
• 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 er stabil, fleksibel og tager ejerskab over Sct. Norberts værdier. 

 
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.  

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  Der er ansøgningsfrist mandag den 19. september kl. 12.00, og samtalerne afvikles 
torsdag den 22. september. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Sct. Norberts Børnehus, Vestre Engvej 42, 7100 Vejle 

 

http://www.sct-norberts-skole.dk/
mailto:gpe@snsvejle.dk

