
Pedagogisk leder
Jåren-Råbygda oppvekstsenter,
Skaun kommune

Ønsker du å gjøre hverdagen til de yngste til en perfekt miks av lek og læring? Finner du glede i å se barn
mestre og vokse? Da er du kanskje den vi ser etter!

Nå har Jåren-Råbygda barnehage ledig stilling som pedagogisk leder. Stillingen er 100 prosent fast, og
oppstart skjer etter avtale.

Får du jobben, vil du bli en del av Skaun kommune. Det betyr at du får bli en del av det hyggelige
fagmiljøet i Jåren-Råbygda barnehage, men også at du får samarbeide med dyktige folk på tvers av
avdelinger i kommunen.

Barnehagen holder til i flotte og landlige omgivelser, sørvest i Skaun kommune. Med skog og mark som
nærmeste nabo, og skole og SFO under samme tak. Her er alt lagt til rette for at både små og store skal
trives!

Kommunen tilbyr også en av landet beste pensjonsordninger, og trygge og gode arbeidsvilkår. Vi trenger
en aktiv, omsorgsfull og engasjert barnehagelærer med på laget! 
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Arbeidsoppgaver

 Ivareta barnegruppen og enkeltbarnas behov
 Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med lederteamet i barnehagen
 Sørge for oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet
 Tilrettelegge for lek og utvikling av vennskap
 Jobbe målrettet i forhold til barnehagens satsningsområder
 Planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet
 Bidra til positiv kontakt og samarbeid med barnas hjem
 Reflektere sammen med og støtte medarbeidere
 Bidra til et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte

Kvalifikasjoner

 Godkjent utdanning som barnehagelærer 
 Gode IKT-kunnskaper
 Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 Nokut-godkjenning av utenlandske dokumenter
 Personlig egnethet vektlegges
 Gode lederegenskaper

Den som får tilbud om stillingen, må fremlegge politiattest som ikke er eldre enn tre måneder ved
framvisning.

Personlige egenskaper

 Du har evne til å motivere og inspirere barn og medarbeidere 
 Du lytter til andre og har evne til veiledning
 Du jobber godt selvstendig og i team
 Du er en tydelig leder og som kommuniserer godt med dine medarbeidere
 Du er løsningsorientert og fleksibel
 Du må vise respekt og anerkjennelse for andres kompetanse
 Du bidrar aktivt til god faglig standard og positivt arbeidsmiljø
 Du verdsetter raushet, omtanke og humor
 Du liker å være mye ute og ser på været som en ressurs framfor en begrensning

Vi tilbyr

 Et godt og utviklende arbeidsmiljø
 Lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler
 En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% egenfinansiert innskudd. I tillegg har du hos oss

en utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritiden
 Gode parkeringsmuligheter
 Veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju på e-post. Vi vil benytte oss av referanseinnhenting.
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Skaun kommune har de siste ti årene, vært den kommunen i
Trøndelag med størst befolkningsvekst. Vi teller snart 8400
innbyggere, og en stor andel av disse er barnefamilier.
Skaun ligger 20 minutter fra Trondheim, med gode
bussforbindelser til flere av våre enheter. Vår visjon er aktiv
og attraktiv. Vi har gode bo- og oppvekstsvilkår og har
trygghet, trivsel og tilhørighet som viktige satsningsområder
for kommunen. Målet vårt er å være den beste
bokommunen! Vi ønsker derfor flere medarbeider med på
laget. Se filmen om oss her.

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=63.253179000000,9.972608100000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=63.253179000000,9.972608100000
https://www.youtube.com/watch?v=4zK8fO5Q5j8
http://72867200.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/TermsAndConditions
http://72867200.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter

