BARNSKÖTARE MED
DRIV OCH ANSVARSKÄNSLA
Den vi söker
Vi behöver nu förstärka vårt team med en ansvarsfull barnskötare. Den vi söker
är en prestigelös lagspelare som precis som vi har verksamheten och barnens
bästa för ögonen. Du handleds av förskollärare och rektors planering och du
behöver känna dig inspirerad av läroplanen och ha viljan att utvecklas i ditt
pedagogiska arbete. Du genomför och dokumenterar det planerade arbetet
tillsammans med barnen. Du som vi delar förståelsen för att vardagspedagogiken
är a och o för att barnens dagar ska flyta på ett bra sätt.
Du har ett stort driv och har förmågan att se till helheten och allas bästa, såväl
barn, kollegor och vårdnadshavare. Ingen dag är den andra lik när barnen är i
fokus och därför är det viktigt att du enkelt hittar lösningar som gör att dagen
flyter på bra oavsett situation. Att skapa ordning och reda och en god struktur i
verksamheten är något du både drivs av och trivs med. Det är meriterande om
du har en barnskötarutbildning.

Vilka är vi
Wenngarn Förskola ligger i det smått idylliska bysamhället Venngarn utanför
Sigtuna. Här finns härliga naturreservat runt knuten och både getter och hästar
går att besöka med en kort promenad. Förskolan drivs i privat regi och har drygt
40 barn i verksamheten fördelat på fyra till fem åldersindelade grupper.
Utöver dina kollegor i arbetslaget har du även en engagerad och närvarade
ledningsgrupp med både ägare och rektor till din hjälp i ditt arbete. Wenngarn
Förskola är stolta över att aktivt arbeta med barns integritet och följer policy och
riktlinjer från Förskolebrevet.se, organisationen Tre ska bli noll. I vårt miljö- och
hållbarhetsarbete jobbar vi för att bli Grön Flagg-certifierade genom
organisationen Håll Sverige Rent.
Låter det här intressant? Skicka ditt CV och en kort beskrivning över vem du är
till angelica.belin@momlin.se (Förskolegruppen Momlin). Vi intervjuar löpande
så vänta inte! Preliminär tillsättning av tjänsten sker under augusti 2019.

