Brænder du for at stå i spidsen af en inspirerende, tryg og læringsfyldt hverdag for 0-6-årige børn?
Er du autentisk anerkendende og positiv i din tilgang til mennesker, og prioriterer du det
tætte samarbejde med personale og forældre?
Vil du lede et fagligt dygtigt personale og fortsætte den gode udvikling af Nørrelandskirkens
Børnehus?
Ser du fordelene og mulighederne ved en selvejende institution?
Så søger vi en dygtig og erfaren leder til Nørrelandskirkens børnehus i Holstebro pr. 1. august 2019 eller snarest
derefter, da vores nuværende leder har valgt at realisere sine drømme om at opleve verden.

Nørrelandskirkens Børnehus er en velfungerende selvejende institution for børn i alderen 0-6 år. Der er plads til 43
børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, som er fordelt på 2 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper. Samt en personalegruppe på 32 personer. Vi har frokostordning med eget køkken i huset og en driftsoverenskomst med Holstebro Kommune.
Nørrelandskirkens Børnehus har en aktiv bestyrelse, der består af repræsentanter fra Nørrelandskirken, KFUM’s
sociale arbejde, forældregruppen og medarbejdere.

Ethvert menneske er ubetinget værdifuldt og skal mødes med værdighed og respekt.
Vi bidrager til at udvikle velfungerende børn ved at skabe en hverdag, hvor børn er en del af et fællesskab med
plads til individet, og hvor vi prioriterer nærvær i måden vi er sammen på. Vores børne- og forældregruppe er
mangfoldig, og vi vægter forældresamarbejdet højt for at skabe sammenhæng i børnenes liv på tværs af hjem og
dagtilbud. I det daglige har vi et stort fokus på at opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes,
samt mellem børnene og de voksne, og har i flere år arbejdet med De Utrolige År – dagtilbud samt Sprog i Samspil.
Vi vægter udeliv højt og har det Grønne Spirer Flag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har et menneskesyn som står i forhold til værdierne i Nørrelandskirken Børnehus. Se evt. mere på nedenstående link.
Du går ind for værdierne i KFUM’s Sociale Arbejde.
Du har en relevant pædagogisk uddannelse, teoretisk velfunderet og erfaring med ledelse.
Du er helhedsorienteret og ambitiøs på hele 0-6 års området, og har gerne erfaringer med udvikling af pædagogiske processer for denne aldersgruppe.
Du har flair for personaleledelse og er en synlig leder, der går foran og viser retning samtidigt med, at du er
visionær.
Du har gode relationskompetencer og kan bruge disse i samarbejdet med personale, forældre, og bestyrelse. Sparring og dialog er vigtige værktøjer i din daglige ledelse, hvor det er tilladt at fejle.
Du er empatisk, positiv og opmærksom og formår at få personalets faglige kompetence og potentialer i spil.
Du har overblik og tager ansvar.
Du er faglig stærk og prioriterer løbende udvikling af personalets kompetencer.
Du har gerne erfaring med De Utrolige År – dagtilbud (DUÅ).
Du har erfaring med Tidlig Indsats, tværfaglig samarbejder som fremskudt social rådgivning, PPR, familieafdelingen m.m.
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Du har kendskab til Stærke dagtilbud og den styrkede pædagogiske læreplan.
Du har gode kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt og økonomisk ansvarlig.
Du ser positivt på samarbejdet med Holstebro Kommune som en aktiv medspiller.
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Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Ansøgningsfrist er den 21. maj kl. 12.
Du skal søge stillingen via Jobnet.dk her.
Der vil være ansættelsessamtaler med ansættelsesudvalget den 4. juni. Du skal være forberedt på en 2.
samtalerunde.
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Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt:
• Bestyrelsesformand Birthe Fredsgaard, tlf. 6138 6877
• Konsulent i KFUM’s Sociale Arbejde, Trille Nikolajsen, tlf. 2022 6633
• Familie- og dagtilbudschef i Holstebro Kommune, Søren Buch, tlf. 9611 5130 eller mobil 2070 1899
•
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•

Læs mere om Nørrelandskirkens Børnehus
www.holstebro.dk
www.kfumsoc.dk

