
 

Thy Privatskole søger en pædagog. 

Thy Privatskole søger en ny medarbejder pr 1. august 2020. Mulighed for start tidligere. 

 

Vi søger en uddannet pædagog på 30 timer med primær tilknytning til SFO og børnehave. Stillingen er 
tidsubegrænset. 

Vores åbningstid er 6.00-16.45 (16.00) og timerne vil ligge i dette tidsrum.  

Thy Privatskole er en selvejende institution for hele Thy med ca. 100 elever fra 0. til 9. klassetrin, 35 
børn i SFO, 35 i børnehaven og 11 i vuggestuen. Thy Privatskole er en privat organisation, hvor 
kerneopgaven gennem hele organisationen er faglig udvikling, ordentlighed og det at gøre sig umage. 
Det er vigtigt for os, at faglig læring allerede starter i vores børnehus. Som ansat ved Thy Privatskole 
gør du dig umage, og du brænder for læring og udvikling. Du skal kunne tænde gnisten til læring og 
skabe et fagligt, socialt og personligt fundament hos alle elever og børn. 

 

Vi forventer: 

• Du vægter ordentlighed, læring og det at gøre sig umage. 

• Du er imødekommende, nysgerrig og tager udfordringer med et smil. 
• Du er mødestabil, omstillingsparat og brænder for at arbejde med børn i forskellige 

aldersgrupper, samt videreudvikle Thy Privatskole som organisation. 
• Du er ansvarsbevidst og går foran som professionel voksen. 
• Du er ærlig, har humor og ikke mindst et positivt menneskesyn 
• Du kan videreudvikle strukturen i vores SFO og være bindeled mellem børnehave/skole samt 

skole/SFO. 

Vi tilbyder:  

• En arbejdsplads der er i konstant positiv udvikling og med højt til loftet. 
• Glade børn og elever samt forventningsfulde forældre, der tager positivt imod dig. 
• Kollegaer der brænder for læring, udvikling og dagligdagens pædagogiske arbejde. 

 

Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Skoleleder Thomas Smidt Dissing på mail 
tsd@thyprivatskole.dk eller på tlf.: 69 13 35 33 – eller afdelingsleder Tenna Andersen på mail 
ta@thyprivatskole.dk, tlf.: 40 54 18 45 

Ansøgningsfrist: 

17. april 2020 kl. 12:00 – ansøgningen sendes elektronisk på ta@thyprivatskole.dk - samtaler 
forventes afholdt torsdag d. 23. april 2020. Vi prioriterer, at en samtale ikke kan stå alene, derfor kan 
der være mulighed for at vi indkalder ansøgere til en praktisk samtale i SFO eller børnehave, hvor man 
vil være ansvarlig for en læringsaktivitet med børnene. 


