
                                                                                                                                                                                  

1 stk. medhjælper søges til skønt Børnehus 35 t/ugen pr. 1. august 2022 

Om Børnehuset Skt. Jakob: 

Vi er en velfungerende integreret institution, som er selvejende under administrationsselskabet 

SPIA. Vi en del af et større netværk her på Østerbro med i alt 10 selvejende institutioner.  

Vi bor på Østerbrogade 57 A. 

Vi har 3 stuer:  én vuggestuegruppe og to børnehavegrupper med hhv.13 og 22 børn på hver stue. 

Vi er en forholdsvis lille institution, hvor alle medarbejdere kender alle børn og forældre og 

omvendt. Vi arbejder på tværs af stuer, bruger hinandens kompetencer og sparrer med hinanden 

både i dagligdagen og på p-møder. Vi spiller hinanden stærke, er nysgerrige og har lov til at undre 

os på hinandens praksis. Vi brænder for vores arbejde og har en forventning om, du gør det 

samme. Vi er 12 ansatte; 6 pædagoger, 4 medhjælpere, 1 køkkendame og 1 leder. 

Vi er en røgfri arbejdsplads i overensstemmelse med København Kommunes rygepolitik. 

Hvad kan vi bla. tilbyde: 

 en personalegruppe med meget engagerede, faglige og ansvarlige medarbejdere med lang 

anciennitet  

 et hus hvor trivsel og anerkendende dialog er et must for både børn, forældre og 

medarbejdere 

 et højt fagligt niveau med læreplaner, pædagogiske værktøjer, traditioner og værdier 

 mulighed for at sætte sit eget præg på fremtidige arbejdsopgaver hvor der gives stort 

medansvar og indflydelse 

 en gruppe dejlige børn 

Vi søger: 

Vi søger 1 medhjælper som har lyst og interesse for at arbejde med en blandet gruppe af 

børnehavebørn i alderen 3 – 6 år. Gruppen er på 22 børn Du vil indgå i et team af tre, hvor der i 

forvejen er 2 uddannede pædagoger. 

Vi har aften-personalemøder hver 3. uge samt div. foredrag om aftenen i vores netværk. 

Vi har åbent fra kl.7.00 – 16.45 mandag – fredag samt kl.7.00 – 16.15 om fredagen.  

Alt det formelle: 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.  

Stillingen er ledig pr. 1. august 2022 



 

Ansøgningsfrist senest torsdag d. 19. maj 2022 

Ansættelsessamtaler holdes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

Straffe- og Børneattest 

Vi indhenter både straffeattest og børneattester. 

Mere information 

Ved spørgsmål kontaktes leder, Sanne, på 3542 2659 eller admin@skt-jakob.dk  

Du kan læse mere om institutionen på http://www.sktjacob.kk.dk/   

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner. 
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