Pædagog til Vejrumbro Fri søges
Vi søger en uddannet pædagog til vores frivuggestue, fribørnehave og Filur (SFO). Stillingen er på
32 eller 37 timer efter eget ønske. Tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen dækker over opgaver i alle 3 afdelinger, som i praksis hænger meget sammen. I
øjeblikket er der behov for den største bemanding i vuggestuen, men i en lille institution ændrer
børnesammensætningen sig løbende og der vil derfor være mulighed for forskellige
arbejdsopgaver efter nærmere aftale.
LIDT OM OS
Vejrumbro Fri er en lille organisation med frivuggestue, fribørnehave og friskole under samme tag.
Vi huser knap 85 glade børn hvoraf der ca. er 12 børn i vuggestue, 12 i børnehave og 25 i SFO. Vi er
12 engagerede medarbejdere, der hver dag knokler for at understøtte verdens bedste børneliv.
Vejrumbro Fri ligger i naturskønne omgivelser ca. 10 km. fra Viborg.
Vejrumbro Fri hviler på vores tre kerneværdier – tryghed, udvikling og fællesskab. Disse værdier
praktiseres hver dag i vores pædagogik og samvær med børnene. Vi gør en dyd ud af at skabe en
rar og hjemlig atmosfære, hvor børnene hver dag er trygge i selskab med nærværende voksne.
Vores leg- og læringssyn er todelt: Børnene skal have lov til at udvikle sig i den spontane og frie leg
– og samtidig skal børnene udfordres og lære via de aktiviteter og opgaver, vi voksne præsenterer
dem for. Visionen er klar: Vejrumbro Fri skal være et sted, hvor alle børn hver eneste dag møder
op og har lyst til at være, lege og lære!
ØNSKER TIL DIG
• Du er uddannet pædagog.
• Du har specifik interesse i at arbejde på en fri-institution.
• Du kan tage et pædagogisk ansvar og argumentere fagligt for dine valg.
• Du er struktureret og dygtig til at organisere såvel aktiviteter med børnene som
forældremøder og -samtaler.
• Du er fantasifuld og har lyst til at følge børnenes leg og påfund.
Har du evner for at arbejde med bevægelse, udeliv eller musik har det naturligvis vores interesse,
ligesom erfaring fra lignende arbejde i børnehave, vuggestue og/eller SFO vægter positivt.

Derudover søger vi et engageret menneske, som vil investere noget i vores lille institution. Vi søger
et menneske, der nyder at være sammen med børnene, og som brænder for at få spændende
aktiviteter og tryghed til at gå hånd i hånd. Vi søger et menneske, der ikke giver op på halvvejen,
men som gerne går en ekstra meter for at få tingene til at lykkes. Med andre ord søger vi en
pædagog, som kan og vil lave fribørnehave og frivuggestue, når det er allerbedst!
Vi tilbyder
• En skøn lille arbejdsplads med højt til loftet, hvor det meste kan lade sig gøre.
• En flok kompetente og engagerede kolleger.
• En børneflok der er til at overskue – her kender vi navnene på alle.
• Et nært og velfungerende forældresamarbejde.
• Mulighed for at sætte dit eget præg – både på din egen stilling og på hverdagen i
børnehaven.
• Samt en hel masse mere, som du er nødt til at være her for at opleve.

Praktisk
• Ansøg via mail på: job@vejrumbrofri.dk
• Ansøgningen bedes fremsendt i PDF.
• Ansøgningsfrist: Løbende. Stillingen besættes når vi har den rette kandidat.
• Samtaler: Løbende efter nærmere aftale.
• Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem BUPL og Skoleforeningerne ved Frie
Grundskoler.
For yderligere information: Kontakt fungerende leder af Vejrumbro Fri Jonatan Hjul på 22 64 20 75
/ jonatan@vejrumbrofri.dk.
Læs mere om Vejrumbro Fri på www.vejrumbrofri.dk.

