Langsø Børnehus søger ny afdelingsleder
Langsø Børnehus er et privatdrevet pasningstilbud og er en del af Langsø Friskole. Børnehuset har både
vuggestue og børnehave så det samlede pasningstilbud er for børn i alderen 0-6 år.
Langsø Børnehus er en velfungerende institution, der med gode lokaler både ude og inde er normeret til 15
vuggestue- og 35 børnehavebørn.
Vi søger en afdelingsleder der kan videreudvikle det samlede børnehus. Du skal kunne se og bruge de
muligheder der ligger i, at vuggestue, børnehave og skole er under sammen institution. Afdelingslederen
skal og vil sætte sit præg på dagligdagen sammen med skoleleder, bestyrelse, forældreråd og personale.
Du får mulighed for:
- At være med til at skabe dit børnehus
- Prøve dine ideer af
- Gennem tydelig dialog og involvering bliver den samlende person i børnehuset.
- At involvere personalet og forældre aktivt, samt evt. også lokalområdet i arbejdet.
Vi lægger vægt på at:
- Du skal have en pædagogisk uddannelse
- Du kan kommunikere tydeligt i alle sammenhænge.
- Du har lyst til at tænke ”nyt” og samtidig sikre, at vi gennemfører det, vi sætter i gang.
- Du har overblik over ressourcer og muligheder og på den baggrund træffer brugbare beslutninger.
- Du er en tydelig person i holdninger, der gerne vejleder og ser muligheder frem for begrænsninger, men
samtidig kan have en anerkendende og inddragende ledelsesstil.
Dit arbejds-/ansvarsområde:
Som afdelingslederleder i børnehuset får du ansvar for:
- Økonomistyring i samarbejde med forældrerådet.
- Personaleledelse- Pædagogisk ansvarlig- Ansvarlig for de lovmæssige indsatser og områder.
Løn og pension efter aftale med udgangspunkt i Dansk Friskoleforenings løntabel.
Stillingen ønskes besat 01.01.2021. Stillingen er på 37 timer/ugen fordelt mellem administrative og
praktiske pædagogiske opgaver.
Ansøgningsfrist 05.11.2020 kl. 12.00. Ansøgning sendes til Langsø Friskole, Haugårdsvej 4-6, Vammen 8830
Tjele eller på mail: mail@langsoe-friskole.dk ansøgningen mærkes leder.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til skoleleder Torben Knudsen på tlf.: 87999301
Samtaler holdes i uge 46 den 11.11.20. Hvis du ikke har hørt fra os senest d 17.11.20 er stillingen besat til
anden side og vi takker for din interesse.
Langsø Friskole og Børnehus er beliggende i Vammen ca. 15 km nord for Viborg

