Hadsten Naturbørnehave søger pædagog
Vi er en nystartet privat naturbørnehave med base i Hadsten, som er normeret til 45 børn. Herfra går turen hver dag
ud til naturperler i området med bus eller til fods. Naturbørnehaven byder på en varieret hverdag, som både børn og
voksne nyder godt af. Vi oplever stor tilgang af børn og søger derfor pr. 1. juni en engageret og naturglad pædagog,
som vil være en del af vores fællesskab.
Vi ser gerne at du kan genkende dig selv i følgende:
•

Er velfunderet i din pædagogiske tilgang til børn i 3-6 årsalderen.

•

Er vant til at færdes i naturen og trives med at være ude hele året rundt.

•

Har viden om og er god til at sætte gang i naturfaglige aktiviteter.

•

Har interesse for krop, sanser og bevægelse og kan tage initiativ til at sætte aktiviteter, der fremmer udvikling
af motorik og sanser ved brug af naturen som læringsrum.

•

Anvender humor og fantasi, og er opmærksom på at følge børnenes spor.

•

Er tydelig i samspil, men arbejder ud fra en pædagogfaglig anerkendende tilgang til børn, forældre, kollegaer
og andre samarbejdspartner.

•
•
•
•

Har et positivt sind, et godt humør og har lyst til at løfte i flok.
Er reflekterende i og over praksis.
Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre og kollegaer
Har specialpædagogisk erfaring.

Kan du se dig selv:
•

Som en indlevende, engageret og fagligt dygtig pædagog i Hadsten Naturbørnehave?

•

Være en aktiv og udviklende del af vores børnehave?

•

Udendørs i regnvejr, med hænderne i jorden, i gang med at udforske - i samspil med børnene?

Vi tilbyder:
•

Stor indflydelse på den pædagogiske praksis.

•

Kort vej fra ide til praksis.

•

En veletableret hverdag men med plads til udvikling.

•

Et fællesskab med nærvær, "højt til himlen" og god forældre opbakning.

I Hadsten Naturbørnehave har vi en klar vision om at danne en tryg og udviklende hverdag for børn i alderen 3 til 6 år.
Vi anvender naturens store diversitet og uendelige rum til at styrke børnenes fantasi, kreativitet, personlige og sociale
kompetencer samt til at styrke og stimulere børnenes kropslige og motoriske udvikling. Du kan få mere information om
vores børnehave på www.hadstennaturboernehave.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kontakt da leder Rikke Gyldendahl Holmegaard eller pædagog Majbritt Lund
Dalgaard på mail: kontakt@hadstennaturboernehave.dk eller tel.nr.: 20 20 55 25.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftale mellem DLO og BUPL.
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som skal indeholde CV, anbefaling fra tidligere arbejds-/praktiksteder,
referencer til brug efter samtale, relevante uddannelses papirer.
Ansøgningen sendes til job@hadstennaturboernehave.dk og skal være os i hænde senest tirsdag den 22. april kl. 12.
Udvalgte ansøgere inviteres med på tur, inden efterfølgende samtale d. 25. april.
Vdr. GDPR
Ansøgning må ikke indeholde CPR nr. Ved at sende ansøgning gives samtykke til at denne opbevares elektronisk i op
til 1 år, hvorefter den slettes. Desuden at vi må tage kontakt inden for dette år.

