
 
 
 
Thy Privatskole søger en pædagogmedhjælper til en tidsbegrænset stilling. 
 
Thy Privatskole søger i perioden 1/1 2018 til 30/6 2018 en pædagogmedhjælper til 
vores børnehave. Ansættelsen er på 25 timer og er tidsbegrænset til 30/6 2018. 
 
Tiltrædelsesdato: 
Tiltrædelse den 2/1 2018  
 
Lidt om Thy Privatskole 
Thy Privatskole er en privat organisation, der indeholder vuggestue, børnehave, SFO og 
skole. Vi tilstræber at være et fagligt undervisnings- og pasningstilbud til hele Thy. Vi 
vægter faglighed, ordentlighed og det at gøre sig umage. Vores pædagogik tager afsæt i 
en kobling mellem lærerplanstemaerne og organisationens værdigrundlag. Det betyder, 
at der arbejdes med en struktur, der tilgodeser det enkelte barns læring, udvikling og 
dannelse og som danner grundlag for sammenhængskraften og læringsudviklingen fra 
vuggestue til 9 klasse.  
 
Som ansat ved Thy Privatskole gør du dig umage, og du brænder for læring. Du skal 
kunne tænde gnisten til læring og skabe et fagligt, socialt og personligt fundament hos 
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 god til at skabe relationer og har både det enkelte barn og fælleskabet for 

øje. 
• Du er mødestabil og omstillingsparat. 
• Du er ansvarsbevidst og går foran. 
• Du er ærlig, har humor og ikke mindst et positivt menneskesyn. 

 
Jobkrav 

• Du bliver primært tilknyttet Thy Privatskoles børnehave. 
• Du kan varetage funktioner på tværs af hele organisationen. 

 
Vi tilbyder 

• En arbejdsplads med mange muligheder, der er i konstant positiv udvikling og 
med højt til loftet. 

• Glade børn og elever samt forventningsfulde forældre, der tager positivt imod 
dig 

• Skønne omgivelser og en kultur båret af højt fagligt niveau 
• Fagligt dygtige kollegaer med højt engagement der brænder for Thy Privatskole.  

 
Løn- og ansættelsesforhold 
Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 
 
Yderlige oplysninger 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Skoleleder Thomas Smidt Dissing på mail 
tsd@thyprivatskole.dk eller på tlf.: 69 13 35 33 – eller afdelingsleder Bitten Møller på 
mail bm@thyprivatskole.dk, tlf.: 26 65 64 83  
 
Ansøgningsfrist: 
Onsdag d. 24. november 2017 – kl. 12.00 – ansøgningen sendes elektronisk på 
tsd@thypivatskole.dk - samtaler forventes onsdag d. 29/11 2017.  
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