Børne U.N.I søger vi to pædagogmedhjælpere pr. 01.08.2022
Kunne du tænke dig at arbejde i et kreativt pædagogisk miljø med store ambitioner og højt
til loftet. Så har du nu muligheden for at blive en del af Børne U.N.I.
Børne U.N.I er en fri grundskole med 0.- 9. klasse samt integreret SFO. Vi er 290 elever
og 40 ansatte og vi holder til i tidligere fabrikslokaler centralt på Vesterbro i København.
Ligesom skolen er SFO’en funktionsopdelt, hvilket vil sige, at hovedparten af de
pædagogiske aktiviteter foregår på tværs af alderstrin. Du kan læse yderligere om SFO’en
på www.borneuni.dk.
Vi tilbyder dig:
En fast stilling på 25 timer i vores SFO, med tilknytning til vores indskoling/mellemtrinnet,
hvor kombinationen af de to giver en alsidig arbejdsdag, med udveksling, sparring og
samarbejde med mange kompetente og engagerede kollegaer.
Din arbejdsdag vil være præget af den nødvendig tilstedeværelse af kreativitet og vores
kerneydelse; nærvær.
Begge stillinger er på 25 timer. Hver stilling involvere bl.a. støtte moduler, lejrtur,
skole-hjem samtaler, morgen åbner, lukke vagter, ugentligt team møde og en masse
hyggelige/ nødvendige daglige praktiske gøremål.
Begge stillinger, sætter høje standarder til naturligt at kunne være midtbanespiller i det
daglige relationsarbejdet, og samtidigt evne at etablere og iværksætte værksteder og
aktiviteter, inde som ude.
Ønskes de sidste timer op til fuldtidsstillingen, bliver man sat øverst på vikarlisten.
Du tilbyder os:
At du har gjort dig erfaringer med at udbyde værksteder og aktiviteter, som henvender sig
til aldersgruppen. Såsom i den klassiske værksteds form, men også gerne
bevægelsesaktiviteter, drama/teater, dans eller lignende.
Trods vores stærke teamorganisering, skal du kunne arbejde selvstændigt, hvor det er
dine initiativer og ansvarsfuldhed for relationerne som skaber og samler rummet med
børnene.
Du skal kunne operere i to teams; SFO teamet først og fremmest, men også indgå som en
vigtig spiller i underviser teamet, som en bro mellem formiddag og eftermiddag.
Praktisk information.
Vil du vide mere om stillingen og BørneU.N.I, er du velkommen til at kontakte SFO leder,
Torben Skinbjerg, på telefon 51604498 eller skolens leder, Gitte Svenning 61461152.
Ansøgningen med relevante oplysninger samt referencer sendes til info@borneuni.dk , og
skal være os i hænde senest mandag d. 20 juni 2022 kl. 12:00
Samtaler vil blive afholdes i uge 26
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst for BUPL.
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