Pædagogisk personale til SFO
Ida Holsts Skole søger pr. 1. august 2021 en pædagogmedhjælper/pæd. assistent og en pædagog på deltid,
som har lyst til at indgå i hverdagen i vores SFO, Solsikken. Timetallet forventes for begge stillinger at være
mellem 20-28 timer alt efter aftale.
Solsikken SFO er en del af Ida Holsts Skole, som er en 141-årig privatskole med mange gode traditioner og
samtidigt fokus på pædagogisk udvikling. Vi lægger vægt på elevernes trivsel gennem gensidig respekt, god
tone og godt sprog - som samtidigt understøtter vores fire nøgleord; faglighed, dannelse, tradition og
trivsel.
Vores hverdag er præget af glade og læringsparate elever, interesserede og engagerede forældre,
dedikerede medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.
Ida Holsts Skole er et-sporet fra 0.-6. klasse, to-sporet fra 7.-9. klasse og med SFO for elever i 0.-4. klasse - i
alt ca. 90 elever. Derudover er børnehaven Nicolai tilknyttet Ida Holsts Skole og har plads til 22 børn i den
årgang, som i det følgende skoleår starter i 0. klasse.
Skolens størrelse gør, at alle kender hinanden, med en meget behagelig atmosfære til følge.
Vi søger medarbejdere som er energiske, legende og elsker at igangsætte aktiviteter med børn. Du skal
have blik for børns udvikling og trivsel samt drage omsorg for både det enkelte barn og gruppen. Vi er
nysgerrige og følger børnenes interesser, så vi bedst muligt kan være med til at understøtte deres leg og
fritid. Vi forventer du er anerkendende i det pædagogiske arbejde og vil være med til at skabe en
indholdsrig eftermiddag sammen med børn og voksne. Vores medarbejdere skal skabe gode og tillidsfulde
relationer til både børn, forældre og kolleger.
Vi søger medarbejdere, som bl.a. besidder flg. kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Positivt livssyn, empati og godt humør
Lyst til pædagogisk faglighed og udvikling
Stabil, ansvarsbevidst og loyal
Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og handle
Stor lyst til at arbejde med SFO-børn
Kan arbejde indenfor vores åbningstider

SFO´ens åbningstid er 06.30-08.00 og 13.00-16.30. Der skal derudover forventes tid til møder i SFO og
arrangementer i skoledelen.
Du kan læse mere om Ida Holsts Skole på www.idaholst.dk og skolens Facebook-side.
Du er velkommen til at kontakte SFO-leder Maria Fischer på tlf. 61659502 for yderligere information eller
aftale om fremvisning af skole og SFO.
Skriftlig ansøgning sendes til idaholst@idaholst.dk senest den 21. maj 2021 kl. 12 - ansættelsessamtaler
forventes afholdt i uge 23-24.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende aftale mellem BUPL og Danmarks Private Skoler.

