Tøffe barnehage vil ha deg som pedagogiske leder /
barnehagelærer
Vi kan tilby:
-

Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
Godt, støttende og stabilt arbeidsmiljø.
Faglig utvikling gjennom veiledning og kursing
Moderne digitale verktøy
Lavt sykefravær og gode vikarordninger.
Fri romjulen, hele påskeuken, 3 uker sommerstengt og 5 planleggingsdager.

Vi er IA-bedrift, Pbl-medlem og har tariffavtale med Pbl.
Vi trenger deg som:
-

Er stolt av kompetansen din og dyktig til å sette teori ut i praksis.
Prioriterer barnets behov for trygghet, trivsel og utvikling
Vil være en del av et faglig miljø med fokus på utvikling.
Vil oppnå resultater i samarbeid med dine medarbeidere.
Er en god og strukturert leder.
Ser viktigheten av å veilede i hverdagen

Hva er vi opptatt av hos oss?
Vi er endrings- og utviklingsorientert for å holde kvalitet og motivasjon oppe. Det er
verdifullt å bruke god tid på prosjektene og få alle med. De senere år har vi
gjennomført utviklingsprosjektet «Barns trivsel – voksnes ansvar». Det har resultert i
mer kompetanse, endret væremåte og holdninger, samt handlingsplan for barns
psykososiale miljø og forebygging av mobbing.
Personalet har også blitt kurset i COS (Circle of security - trygghetsirkelen). COS har
fått en sentral plass i vår hverdag.
I tiden fremover har vi følgende satsningsområder:
-

Kommunikasjon og språk
Livsmestring
Digital barnehage

Tøffe barnehage er en privat andelsbarnehage, med tre avdelinger og tilsammen 48
barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger sentralt til på Stabekk (ruter/nsb sone 1).
Vi har god plass, en flott utelekeplass og et lite skogsområde rett utenfor gjerdet.
Tøffe barnehage er en veldrevet nærmiljøbarnehage der både barn, foreldre og
personal trives godt.
En av våre barnehagelærere har nå bestemt seg for å flytte, og vi søker etter en

pedagogisk leder til avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. Vi har også ledig stilling
som barnehagelærer til avdeling med barn i alderen 1-3 og/eller 3-6 år.
En av stillingene er ledig fra mars 2019 og den andre er det ønskelig med oppstart i
juni 2019.
Vi har også en deltidsstilling som pedagogisk leder på 60% omgående. Stillingen vi
trolig reduseres til 40% etter sommeren.

Vi gleder oss til å høre fra deg

Formelle kompetansekrav inkluderer:




Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig.
(Utenlandske søkere må ha godkjent utdanning fra Utdanningsdirektoratet i tillegg til
NOKUT. Søkere uten godkjent førskole/barnehagelærerutdanning vil ikke bli besvart.)
Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig (minimumskrav er bestått norskprøve 3, helst
Bergenstest)
Politiattest fremlegges før tiltredelse. Personlig egnethet vektlegges.
Søknader behandles fortløpende, så ta kontakt med daglig leder, Tone Mari
Steinmoen, for en uforpliktende prat om dette er noe for deg. Mobil: 94 01 52 60

Søknadsfrist: 20.02.2019
Søknaden sendes til: styrer@toffebarnehage.no

