Skolefritidsordningen på Øster Åby Friskole søger en pædagog på 30 timer/uge
fra 1. januar 2019
Hvem er vi
Øster Åby Friskole bygger på et Grundtvig/Koldsk grundlag, hvor det hele menneske, det
forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed er nøglebegreber.
Vi er en skole på 211 elever, hvoraf de 73 børn går i skolefritidsordningen.
Vores opgaver i SFO’en er
At skabe en spændende, forudsigelig og genkendelig hverdag, hvor vi gennem legen
støtter og stimulerer det hele barns udviklingspotentialer.
Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang.
Vi tilbyder
• en flok børn og voksne der gør hverdagen tryg og interessant for dig
• en udviklingsorienteret personalegruppe
• et sted med gode indflydelsesmuligheder
• gode muligheder for at du kan udleve dit indre legebarn
• at du kan anvende hele skolen til aktiviteter med børnene
• en DGI certificeret SFO i rivende udvikling
Vi forventer, at du
• har et anerkendende livssyn, som du forvalter i relationen
• at du kan identificere dig med skolens værdier
• er humoristisk og udadvendt
• er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt
• er sportslig allround, der brænder for fysiske ude aktiviteter
• er idérig og god til at lege med børnene
• har overblik, er fleksibel og omstillingsparat
• er teamspiller, der er åben omkring at give og modtage konstruktiv kritik.
• er uddannet og fagligt bevidst om barnets udvikling.
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Friskoleforening og BUPL.
Arbejdstiden er primært fra kl.11.00 til kl. 16.30. Der vil også være nogle
aftenarrangementer.
Yderlige oplysninger og besøg
Kontakt SFO-leder Frank Jørgensen på Tlf. 6223 1454, tryk SFO
eller skoleleder Per Wendelboe
Ansøgningsfrist er mandag den 5. november kl. 12.
Ansøgningen sendes som et samlet dokument inkl. bilag til
kontor@voresfriskole.dk
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 46
(Har du ikke hørt noget senest uge 48, er din ansøgning ikke kommet i betragtning)

