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Pædagog som barselsvikar til vuggestuen 

Er du uddannet pædagog og har du mod på at være en del af en nyopstartet vuggestue, og synes du det kunne 

være spændende at arbejde i en skøn villa på Frederikssundsvej, som fra 19. februar 2018 gik igennem en 

kæmpe forandring? Så er det dig vi søger. 

Vi er en integreret institution, som nu skal til at have en større vuggestue med i alt 26 børn. De befinder sig på 

hele stueetagen. Oppe på første sal har vi børnehavebørnene – det er børn i alderen 3-5 år. Vi har som noget nyt 

fået bygget et skur/stue ude på legepladsen, som er til alle skolebørnene. De er en udegruppe, der næsten hver 

dag tager på tur. 

Da vores pædagog går på barsel søger vi en tidsbegrænset barselsvikar med start d. 19. april eller snarest 

derefter, i vuggestuen. Stillingen er på 37 timer. 

Vi ønsker en som er: 

- Uddannet pædagog 

- Kan være på niveau med børnene. 

- Anerkendende og omsorgsfuld. 

- Kan have flere bolde i luften, da der indimellem godt kan være lidt ”run” på. 

- Det ville være dejligt, hvis du kunne spille på guitar eller et andet instrument. 

- Kan tale engelsk, da vi har forældre som ikke altid kan dansk. 

- Vi er også en institution med børn fra forskellige nationaliteter, hvilket både er meget berigende, men 

giver også sproglige udfordringer. Har du erfaringer i arbejdet med de sproglige kompetencer ville det 

være en stor fordel?  

Hvis du tænker, at dette her lige er noget for dig – en spændende arbejdsplads med en masse nye udfordringer, 

så send os en e-mail med en ansøgning vedlagt CV senest d. 7. marts kl. 12.00 på e-mail adressen: 

husumbh@gmail.com 

Vi har ansættelsessamtaler i uge 11. 

Mvh. Keld Frederiksen – Leder      
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