Børnehuset Frydendalsvej
Frederiksberg Folkebørnehaveforening

Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg C, Tlf. 33 24 70 15, frydendal@ffbhv.dk

Frederiksberg d. 10.5.2021

Empatisk, faglig og visionær Souschef søges til
Børnehuset Frydendalsvej fra d. 1.8.2021
Da vores nuværende leder går på pension og vores souschef har fået lederstillingen,
søger vi en engageret, synlig og fagligt stærk souschef, der sammen med vores leder og
personale kan fortsætte det gode arbejde med at videreudvikle vores 0-6 års institution
Børnehuset Frydendalsvej
Vi er en selvejende institution under Frederiksberg Folkebørnehaveforening, og vi har
driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Institutionen er beliggende i en ældre
smuk villa med tilhørende have på Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg C.
Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er ca. 17 fagligt stærke
medarbejdere, der brænder for at skabe et trygt, lærerigt og udviklende miljø til gavn for
børn, forældre og ansatte i institutionen.

Forventninger til Souschef
Vi søger en souschef, der brænder for 0-6 års området, har gode samarbejdsevner og en
anerkendende tilgang. Vi søger en souschef, der sammen med leder kan understøtte og
videreudvikle det gode og stabile arbejdsmiljø, der kendetegner vores institution, og kan
samarbejde med bestyrelse, personale og forældre.
Som vores kommende souschef forventer vi, at du besidder følgende
-

Har stærke samarbejds- og kommunikationsevner
Går forrest i implementering af vores nye styrkede læreplaner
Er nærværende og synlig
Har flair for økonomi og administrative opgaver
Er optaget af, hvordan vi i samarbejde skaber de bedste rammer for børnenes
trivsel, udvikling og læring
Har humor og et positivt livssyn
Er uddannet pædagog
Kan indgå i et konstruktivt samarbejde med leder

Vil du vide mere eller ønsker du at se stedet, så er du velkommen til at kontakte vores
Leder Karin på 33247015
Ansættelsesforhold
Fuldtidsansættelse på 37 timer ugentlig med tiltrædelse d. 1.8.21. Administrationstimer vil
som udgangspunkt ligge en dag ugentligt.
Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Send en ansøgning til os senest fredag d. 4.6.2021. Samtaler vil ligge i uge 23 og 24

