
Josva - vuggestue og børnehave søger barselsvikar 
Pædagog 30 t/ugl.  fra d. 1/5-23 eller snarest derefter 

 

Josva – vuggestue og børnehave er en lille kristen integreret daginstitution, beliggende på Hasselvej 8 i Thisted. 

Stillingen vil primært være i vores børnehavegruppe. Da vi er et lille hus, er vi også henover dagen sammen på 

tværs, så brænder du for børn i alderen 0-6 år så kom og bliv en del af et spændende børneliv, hvor der er en 

god normering med tid til både børn og forældre. Et sted hvor du kan få lov til at bidrage til fællesskabet med 

din faglige indsigt, kreativitet og glæde. 

 

Vi ønsker at finde en uddannet pædagog, som har interesse, lyst og evne for: 

- at arbejde anerkendende og udviklende med børn samt give omsorg og tryghed 
- at samarbejde både med kollegaerne på stuen, på tværs af huset samt tværfagligt 
- at have overblik og være handlingsorienteret 
- at være en tydelig voksen, der kan guide og vejlede børnene 
- at arbejde efter fælles beslutninger 
- at benytte sin faglige viden samt tage pædagogisk ansvar 
- at planlægge og udføre aktiviteter/projekter i både små som større børnegrupper 
- at arbejde ud fra handleplaner og selv udarbejde nye 
- at kunne håndtere konflikter 
- at priotere forældresamarbejde 
- samt det at være fleksibel og kunne arbejde ud fra vores kristne grundlag 

 

Er det dig og er du mødestabil? – så kan vi tilbyde en dejlig arbejdsplads med glade kollegaer, herlige børn og 

skønne forældre. 

Fortæl os i ansøgningen, hvem du er som person, dine holdninger, værdier og interesser og hvad du mener at 

kunne bidrage med. 

Kun ansøgninger fra pædagoguddannet - intet svar til ikke uddannet, da de bliver sorteret fra til denne stilling. 

På vores hjemmeside www.josva.info kan du læse om hvem vi er eller kontakt leder Hanne Bavnbæk for mere 

information eller for om du kan komme forbi på telefon 97922720 

 

Ansøgningsfrist 6/3  

Vi forventer samtaler i uge 11 

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag sendes på mail til: kontor@josva.info 

http://www.josva.info/

