”Kongelyset en eventyrlig begyndelse”

Daginstitutionen Kongelyset

Afdelingsleder i vuggestuen 34 timer søges pr. 1. marts eller snarest
derefter.
Kongelyset er en selvejende integreret 0-6 års institution, men med driftsoverenskomst med
Slagelse Kommune. Vi arbejder ud fra KFUM´s Sociale Arbejde´s værdier og bruger eventyr som
det bærende pædagogiske redskab i vores årshjul og dagligdag.
Vi er normeret til 35 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 4
børnehavegrupper i to forskellige huse. Pt. er der indskrevet 113 børn. Vi skal pr. 1. august 2019
omstrukturere vuggestuen så det bliver aldersinddelt i henholdsvis 0-23 mdr. gruppe og 24-36
mdr. gruppe.
Vi forventer at du som afdelingsleder:
 har et godt overblik og kan håndtere en omskiftelig hverdag
 er pædagogisk velfunderet og brænder for de 0-36 mdr. børn
 vil være med til at implementere den styrkede læreplan/lærerplanstemaer i hele
institutionen sammen med resten af personalegruppen samt ledelsesteamet
 skal være med til at styrke os ved at være nærværende, anerkendende og omsorgsfuld
og generel bare trives med at være sammen med glade børn og voksne
 er reflekterende over egen samt andres handlemåder, samt parat til at udvikle dig
personligt
 lægger vægt på forældresamarbejdet og kommunikationen i dagligdagen
Vi tilbyder til gengæld dig en spændende institution, hvor ideer og handlekraft imødeses og hvor
udvikling vil være i højsæde.
Arbejdstiden vil primært være i tidsrummet 6.30 – 17.30. Dine timer er fordelt med 30 timer i
vuggestuen og 4 timer ledelse om ugen. Herudover vil der forekomme mødeaktivitet om
aftenen og weekendarrangementer et par gange om året. Som ansat i Kongelyset er du ansat i
hele huset, men tilknyttet en afdeling i dagligdagen.
Vi forventer at du kommer på besøg, såfremt du ønsker at søge stillingen.
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst.
Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Ansøgningsfrist tirsdag den 15. januar 2019 kl. 12.00.
Samtaler vil blive holdt tirsdag den 22. januar 2019.
Såfremt det vurderes at der er behov for samtalerunde 2 vil den blive afholdt tirsdag den
29. januar 2019.
Opstart 1. marts 2019 eller snarest herefter.
Spørgsmål i forbindelse med stillingen, kan rettes til Leder Steven Walsh på telefon 2231 7884
eller Souschef Karina Stegmann på telefon 2018 2326.
Send din motiverede ansøgning til: dortr@slagelse.dk

