Pippihuset søger 2 nye kollegaer.
1. Pippihuset søger en uddannet pædagog eller pædagogmedhjælper til fastansættelse:
Da en af vores faste medarbejder har valgt at gå på efterløn, søger vi nu en ny kollega.
Stillingen er en fastansættelse på 32 timer om ugen indenfor den fulde åbningstid, som er fra
kl. 6.15-17.00. Vi ønsker du kan tiltræde stillingen d. 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.
Hvad forventer vi af dig?:
•
•
•
•
•

At du brænder for at arbejde med børn fra 3-6 år.
At du elsker at være ude året rundt.
At du har blik for det enkelte barn og er optaget af at danne nærværende relationer til
børnene.
At du kan lide at sætte aktiviteter i gang, og lære fra dig omkring et bestemt emne,
f.eks. kreativt, musisk eller kropsligt.
At du kan indgå i en privatinstitution, som tænker lidt ud af boksen og at du kan tage
del i de fælles praktiske opgaver i børnehaven.

Ansøgningsfrist er fredag d. 7. maj og der vil blive afholdt ansættelsessamtaler kort tid efter.

2. Pippihuset søger en pædagogmedhjælper til et barselsvikariat.
Pippihuset søger en pædagogmedhjælper til et vikariat fra d. 15. juni 2021 til d. 15. april 2022
med mulighed for forlængelse.
Stillingen er på 32 timer om ugen, indenfor den fulde åbningstid som er fra kl. 6.15 – 17.00.
Hvad forventer vi af dig:
•
•
•
•
•
•

At du har erfaring med at arbejde med børn, unge eller voksne.
At du er en rolig og imødekommende person
At du har en positiv indstilling
At du kan indgå i et samarbejde mellem kollegaer
At du kan arbejde selvstændigt
At du kan lide at tage del i de praktiske opgaver

Ansøgningsfrist er fredag d. 14. maj 2021 og der vil blive afholdt ansættelsessamtaler kort tid
efter.

Lidt om Pippihuset:
Vi er Pippihuset – øens grønne børnehave. Vi er en privat børnehave beliggende i en ældre villa i
Leby. Vi er 40 børn i alderen 3-6 år og 6 voksne. I Pippihuset arbejder vi ud fra en anerkendende
tilgang. Værdigrundlaget for Pippihuset bygger på et menneskesyn hvor ligeværdighed,
mangfoldighed, og respekt for forskelligheden er centrale begreber. Vi er en udebørnehave, som
tilbringer meget tid i naturen, enten i vores store have, eller når vi tager på tur rundt omkring på
øen. I Pippihuset er børn og voksne sammen om tingene, vi hjælper hinanden i haven og med
praktiske gøremål inde i huset.
Vi håber du har lyst til at sende os en ansøgning.
Ansøgningen kan sendes til vores mail pippihuset@pippihuset.dk eller job@pippihuset.dk eller på
vores adresse Godthåb 12, 5985 Søby Ærø.
Ved nærmere info, kan du kontakte vores leder Cecilia Jørgensen på telefon: +45 62581122

Vi glæder og til at høre fra dig.

Venlig hilsen
PIPPIHUSET

