Förskollärare sökes
Nu söker vi en legitimerad förskollärare till vårt härliga gäng på Sjörövaren i Lindö!
Sjörövaren är ett föräldrakooperativ, vilket innebär ett nära samarbete med föräldrar i den dagliga
verksamheten och vid olika trevligheter som t.ex. Lucia och midsommarfirande. Föräldrarna deltar
aktivt i verksamheten och vi har ett nära och bra samarbete mellan personal, föräldrar och styrelse.
Sjörövaren, där det går ca 20 barn, ligger naturskönt bredvid Lindö gård och tennisplanen i Lindö. Vi
spenderar mycket tid på vår stora och härliga gård som inbjuder till fantasifulla lekar. Vi går även
ofta till skogen och våra närområden.
All mat lagas från grunden och vi strävar efter att använda oss av övervägande ekologiska livsmedel.
Vi lagar ibland även mat ute över öppen eld och åker på många utflykter i Norrköpings kommun.
På Sjörövaren lägger vi stor vikt vid att vara närvarande pedagoger i den fria leken och på det sättet
öppnar vi upp för goda möjligheter för barnen att kunna påverka aktiviteternas inriktning och
innehåll samt för pedagogerna att fånga lärandet. Vi har nätverksträffar med andra kooperativ i
Norrköping där personalen får mötas kring olika pedagogiska frågor samt en gemensam
femårsgrupp med övriga kooperativ i Lindö.
Din bakgrund
Vi söker dig som är väl förtrogen med förskolans läroplan och är intresserad av att bedriva
verksamhetsutveckling tillsammans i arbetslaget. Vi ser gärna att du har ett intresse för att jobba
med utomhuspedagogik, tematiskt arbetssätt och musik. Du behöver ha ett intresse för att utveckla
den pedagogiska lärmiljön, samt för att arbeta med olika estetiska lärprocesser.
Arbetstid/anställningsform:
100% tillsvidare anställning.
Lön:
Fast lön enligt överenskommelse
Ansökan:
Skickas per e-post till personalansvarig på: personalansvarig.sjorovaren@gmail.com
Sista ansökningsdag:
10 augusti 2018, intervjuer kommer att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontakt:
Eventuella frågor om tjänsten får du svar på av Förskolechef Pernilla Sjögren.
e-post: chef.sjorovaren@gmail.com eller telefon 0702 22 35 938
Från och med 6/7 kontaktas istället personalansvarig Eric Svensson.
e-post: personalansvarig.sjorovaren@gmail.com
Välkommen med din ansökan!

