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 PAU- Assistent/ Medhjælper søges til barselsvikariat i Børnehaven Håbet i Brønshøj 

 

Børnehaven Håbet, afd. Rundkørslen, søger en god og kompetent PAU- assistent/medhjælper. 

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og det er med tiltrædelse fra d. 15. juni 2021. 

Børnehaven Rundkørslen er en Selvejende institution med plads til 25 børn fra alderen 2,10 år og til 

skolestart. Vi er fem medarbejdere og en køkkendame. Børnehaven har åbent fra kl. 07.00-17.00  

Børnehaven ligger i en villa i hjertet af det gamle Brønshøj med Utterslev Mose som nabo. Hvilket 

er et Skønt område med mulighed for masser af dejlige naturoplevelser for børnene.  

 

Vi ønsker, at børnene i børnehaven oplever en tryg, harmonisk og sjov hverdag i tætte relationer 

med engagerede voksne i et inspirerende miljø.  

Derfor er det vores mål, at hverdagen indeholder glæde, oplevelser og udvikling, tid og rum til det 

enkelte barn og fællesskabet. Vores væsentlige værdier i Børnehaven Håbet afd. Rundkørslen er 

plads til forskellighed, tryghed og nærvær overfor børnene. 

 

Det er vigtigt at lære børnene, at vi ikke er ens, men at vi er ligeværdige. Alle har ret til sin mening, 

og det vi kan, er forskelligt, fordi vi har forskellige forudsætninger. Særegne træk skal fremhæves 

som noget positivt, og forskellige børn skal behandles forskelligt - for at skabe lige vilkår. 

 

Vi forventer at du er: 

 Glad, smilende og imødekommende overfor børn, forældre og kolleger 

 Mødestabil  

 Har lyst til at give børnene en god dag. 

 Kan være tydelig i din kommunikation 

 Er fleksibel  

 Tager de pågældende opgaver med et smil 

 

Yderlig information: 

Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning.  

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis til rw8p@kk.dk 

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Angela eller Charlotte,  

på tlf. 38600642.  

Adressen er: Børnehaven Håbet afd. Rundkørslen. Hvedevej 45, 2700 Brønshøj.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Hvis du ikke har hørt fra os inden d. 15/6-2021, er det fordi stillingen er besat til anden side.  
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