ER DU VÅR NYE MEDARBEIDER?

Fra august 2019 vil Festningsgata Menighetsbarnehage trenge en dyktig barnehagelærer
i 100 % stilling med varighet frem til juli 2020.
Vi ønsker oss en medarbeidere som vil være med på å videreutvikle Festningsgata
Menighetsbarnehage.
Festningsgata Menighetsbarnehage barnehage er privat, eid av
Baptistmenigheten Tabernaklet og Pinsemenigheten Salen.
Den som ansettes må arbeide i samsvar med barnehagens vedtekter og instrukser.
Vedtektene inneholder” vid praktisering” av barnehagelovens kristne formålsbestemmelse.
Vi er en stabil personalgruppe – med flest kvinner og en mann.
Vi har 2 avdelinger med totalt ca. 33 barn.
Vi er opptatt av og jobber kontinuerlig mot at miljøet skal bære preg av samhold,
anerkjennelse, respekt og toleranse for hverandre.
Vi vil formidle at hvert enkelt barn er verdifullt og samtidig lære barna å ha respekt og
omsorg for hverandre. Hvert enkelt barn skal vite at de blir sett og er velkommen i
barnehagen vår.
Det skal være stor frihet til å foreta egne valg.
Vi vektlegger barnas interesser, kunnskaps- og utviklingsnivå i forhold til innholdet i
barnehagehverdagen. Hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg ut fra sitt ståsted.
Vårt mål er å legge til rette for nysgjerrige og vitebegjærlige barn, som tør å stille spørsmål.
Barn og voksne skal kunne undre seg, filosofere eller finne svar sammen – der det finnes.
Dagene i barnehagen er preget av språk, lek og aktiviteter - spontanitet og hverdagsgleder, der
de voksne er tilstede sammen med barna. Hverdagen skal være full av glede og muligheter,
med rause og humoristiske voksne – som tar barna på alvor.
Som ansatt i Festningsgata Menighetsbarnehage jobber vi hver eneste dag for å oppnå vår
visjon:
Festningsgata Menighetsbarnehage – utgjør en forskjell.

Du er utdannet barnehagelærer/førskolelærer og du ønsker å jobbe 100%.
Du er en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, og som hører og bryr deg om hva barna
ønsker å formidle
Du er opptatt av å skape lekelyst og gode relasjoner mellom både barn og voksne
Du er opptatt av å opprettholde et godt arbeidsmiljø
Du er bevisst din rolle som fagperson og rollemodell og du kan jobbe systematisk
Du evner å planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet,
Du kan reflektere over egen og andres yrkespraksis – i et faglig perspektiv
Du er opptatt av et godt foreldresamarbeid
Du er fleksibel

Vi kan tilby:
En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
Hyggelige, engasjerte og dyktige medarbeidere
Engasjerte foreldre – som stiller opp
Et av de eldste lokalene i Halden by- sjarm
Skjermet utelekeplass – en liten oase i sentrum
Spennende nærmiljø med mange muligheter
Intern veiledning
Lønns- pensjon- og forsikringsordning etter hovedtariffavtale med PBL
IA-bedrift
Vi ønsker oss svært gjerne flere menn i personalgruppa –
personlig egnethet vil bli vektlagt.
Den som ansettes må fremlegge politiattest
Søknad sendes til: elizabeth@festbarn.no
Festningsgata Menighetsbarnehage
Festningsgata 18, 1767 Halden
Søknadspapirer blir ikke returnert
Spørsmål rettes til: Elizabeth - 45285931
Søknadsfrist 10.mai 2019

