Johannesskolen på Frederiksberg søger

Pædagog til SFO
Vi søger en engageret og initiativrig pædagog, der brænder efter at være en del af et stærkt fællesskab. Har
du lyst til at være en del af en ambitiøs SFO og skole med et kompetent personale, så er det måske dig, vi
står og mangler.
Vi søger en uddannet pædagog, der kan igangsætte aktiviteter og være med til at skabe udvikling og trivsel
for vores børn. Vi benytter skolens faglokaler til værkstedsaktiviteter og har et forskelligartet tilbud, der bl.a.
indeholder idrætsaktiviteter, film, teater og skolekøkken. Med idéer og gåpåmod, kan du være med til at
sætte dit præg på hverdagen.
Du skal naturligvis have en grundlæggende anerkendende og empatisk tilgang til vores børn. Vi forventer
også, at du bidrager positivt til forældresamarbejdet, som vi vægter højt. Du bliver en del af en
personalegruppe med 14 pædagoger og 5 pædagogmedhjælpere, som hver dag sørger for gode rammer for
ca. 300 børn fra 0.-5. klasse fordelt i tre afdelinger.
Du bliver en del af en velfungerende personalegruppe, der lægger vægt på at udvikle fagligheden i
fællesskab. Kommunikation, inddragelse og fælles ansvar er nøgleord for os. Der er gode muligheder for
løbende faglig udvikling.
Der er tale om en fast stilling med ansættelse fra d. 1. juni 2022 eller hurtigst derefter. Arbejdstiden er 32
timer/uge mellem kl. 8 og kl. 17. Lønnen er efter gældende overenskomst med BUPL på de Private Skolers
område.
Vi glæder os til at høre fra dig og tager varmt imod nye kolleger.
Velkommen til Johannesskolen!
Du er meget velkommen til at kontakte SFO-leder Charlotte Petersen på telefon 38 74 20 66, hvis du vil vide
mere. Du kan også læse mere om os på www.johannesskolen.dk
Vi skal modtage din ansøgning hurtigst muligt. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler og besætter
stillingen, så snart vi har fundet den rette.
Skriv til leder af SFO:
Charlotte Petersen
Johannesskolen
Troels-Lundsvej 15
2000 Frederiksberg
Johannesskolen@johannesskolen.dk
Mærk brev eller mail ”pædagog”.

Johannesskolen er en privat skole på Frederiksberg med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.

