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Tryllefløjten søger ny børnehaveleder.
Da vores dygtige og stabile leder Charlotte har valgt at gå på efterløn, søger vi hendes afløser pr
15. juni 2018.
Tryllefløjten er en privat børnehave, der er en del af Øster Åby Friskole, og vi er normeret til 40
børn i alderen 3 – 6 år. Tryllefløjten holder til i et stort hus med mange muligheder og forskellige
læringsrum. Vi har en dejlig legeplads, samt hele skolens område at boltre os på. I hverdagen
vægter vi: relationer, udeliv, humor, bevægelse, sang og musik samt kreative aktiviteter.
Vi søger en faglig stærk og engageret leder, som kan være tydelig overfor personale, børn og
forældre, samt en aktiv medspiller i det store fællesskab, vi har her på vores friskole. Arbejdstiden
fordeles med ca. 1/3 til administrative opgaver og den øvrige tid er børnetid.
Vi forventer, at vores nye leder har ledererfaring og
-

kan lede Tryllefløjten ud fra vores værdier

-

tager lederskab og har øje for ressourcerne hos de
ansatte

-

brænder for det pædagogisk arbejde og udvikling

-

kan varetage administrative opgaver, planlægge og strukturere hverdagen

-

vægter et stærkt samarbejde med kollegaer og forældre

-

er god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt og har habile IT-kompetencer

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Dansk Friskoleforening og
BUPL.
Læs mere om Øster Åby Friskole og børnehave på www.voresfriskole.dk
Yderligere oplysninger og aftale om besøg kan fås ved kontakt til skolens ledelse eller til
børnehaven på tlf. 62231454.
Ansøgningsfrist senest torsdag 22. marts kl. 12.00
Ansøgning sendes som et samlet dokument inkl. bilag i PDF format til: kontor@voresfriskole.dk
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 15.
Har du ikke hørt noget fra os i uge 17, er din ansøgning ikke kommet i betragtning til stillingen.

