Medarbejder i flerbørnsdagpleje
Starten er vigtig - Dagplejen er rigtig.
Odsherred Kommune søger ny medarbejder til Flerbørns
dagplejen Spirevippen snarest muligt.
I Spirevippen er der ansat tre medarbejdere til ti børn i alderen 0-3 år. Spirevippen holder til i et stort hus i Grevinge, hvor den ene halvdel er
Flerbørnsdagpleje og den anden halvdel er indrettet til legestue for dagplejerne fra Asnæs, Vig og Grevinge. Huset er indrettet hjemligt og
med et børnemiljø, som skaber gode muligheder for leg både ude og inde. Odsherred kommune stiller lokalerne til rådighed.

At arbejde med små børn er både glædesfyldt, ansvarsfyldt og inspirerende. Børnene kræver, at du er tilstede i nuet og at du har lyst til at
engagere dig i deres lege & undersøgelser.

Med udgangspunkt i både det enkelte barn og hele børnegruppen tilrettelægger du og dine 2 kolleger i samarbejde med dagplejepædagogen,
jeres hverdag og hvordan I vil skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene. I arbejder ud fra Dagplejens politikker og værdigrundlag.

Vi forventer, at du:

•

Er et positivt og anerkendende menneske, som kan skabe relationer til både børn og voksne.

•

Er ansvarlig, kan arbejde selvstændigt, er samarbejdsvillig og stiller dig nysgerrig på andres måder at handle i – og forstå verden
på.

•

Er motiveret til at tilegne dig ny viden og sparre med dine kollegaer og dagplejepædagogen.

•

At du er fleksibel ift. tilrettelæggelsen af din arbejdstid.

Til gengæld inviterer vi dig ind i en verden af leg, spændende forundringer, høj faglighed, gode kram, muligheder for personlig udvikling og
hvor to dage aldrig er ens.

Stillingen er på 37 timer og lønnet efter gældende overenskomst FOA.

Der gøres opmærksom på, at der indhentes børneattest ved ansættelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst
Louise Viberg Christiansen
dagplejeleder
lovch@odsherred.dk
Tlf.: 59 66 55 74
Tlf.: 21296352
Ansøgningsfrist: d.20.november 2021. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 47.

