Privatskolen søger pædagog/medhjælper.
Har du mod på udfordringer, en travl hverdag og nogle fantastiske børn og voksne, så søger
Privatskolen en pædagog/ medhjælper pr. 1/8 2022.
Der er tale om en stilling på 37 timer, hvor ansættelsesforholdet vil være fordelt med 45% på skolen
og 55% i skolens SFO.
Privatskolen Nakskov har 335 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Vi har ligeledes en integreret
daginstitution med plads til 90 børn.
Skolens SFO er et tilbud til vores elever fra 0.kl til 4.kl. SFO’en har pt. 190 børn tilknyttet. SFO’ens
værdigrundlag kan ses på skolens hjemmeside: www.privatskolen-nakskov.dk under SFO.
Generelt for skolen og SFO’en kan siges, at vi har et engageret personale, fantastiske børn og
forældre som bakker op om skolen og deres børns hverdag.
Vi lægger vægt på:
•
•
•
•
•

At du har erfaring med at arbejde med børn
At du er en positiv ildsjæl der brænder for at arbejde med børn fra 6 års alderen
At du er interesseret i at indgå i samarbejdet med forældre og kollegaer omkring børnenes trivsel og
udvikling
At du er idérig, energisk og initiativrig og har lyst til at planlægge og udføre aktiviteter for børnene i
samarbejde med det øvrige personale.
At du har et menneskesyn båret af tillid, respekt og humor.

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•

En engageret og faglig personalegruppe
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor der arbejdes på tværs af faggrupper.
En SFO hvor børnenes sociale udvikling er i højsæde og hvor vi respekterer og lytter til hinanden.
En institution hvor tolerance og medbestemmelse er vigtige begreber
En institution hvor der er ikke er langt fra ide til handling

For yderligere information – se vores hjemmeside www.privatskolen-nakskov.dk eller kontakt
institutionsleder Christina Lejbølle på 54929006 eller afdelingsleder Stine Larsen på 54929008.
Ansøgningsfrist onsdag den 1.6.22 kl. 8.00
Samtaler vil finde sted i uge 23.
Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ansøgningen sendes til: job@privatskolen-nakskov.dk og vil blive behandlet fortroligt. Ansøgninger
sendt via facebook vil ikke komme i betragtning.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og Danmarks Private Skoler.
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