Ledig tjänst som förskollärare
1 Bakgrund

Föräldrakooperativet Guldgruvan startades 1991 av några föräldrar som hade
höga ambitioner för sina barn och deras framtid. Guldgruvan är en förskola
med plats för ca 24 barn mellan 1-5 år och finns i ett fristående hus bakom
Huddingebiblioteket (ca 600 meter från Huddinge Centrum) och vi har en stor
fantastisk gård i anslutning till ett skogsparti. Vi är en I Ur och Skur-förskola och
satsar särskilt på utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Vi
erbjuder en kvalitativ förskola med hög personaltäthet, god pedagogik samt
stor trygghet för både barn och föräldrar. Utöver detta har vi en egen kokerska
som lagar god och nyttig mat från grunden, så att varje måltid blir ett tillfälle
till njutning. Upplevelsen av att ha sitt barn på Guldgruvan beskrivs ofta som
familjärt, tryggt och att Guldgruvan är ett stabilt föräldrakooperativ med glada
barn, kompetent personal och engagerade föräldrar.
2 Om den utlysta
tjänsten

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som vill vara med och driva en
väl fungerande verksamhet i ständig utveckling tillsammans med våra
pedagoger och vår förskolechef. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av
yrket som förskollärare, att du är insatt i förskolans styrdokument och du kan
omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Som person är du kreativ med
ett positivt tänkande, ett öppet synsätt och en god samarbetsförmåga med
såväl kollegor som barn och föräldrar. Vi ser positivt på jämn könsfördelning,
etnisk och kulturell mångfald.
Som förskollärare på Guldgruvan kommer du ansvara för att läroplanens mål
och intentioner förverkligas och du kommer även ha ansvaret för den
pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Fokus ligger på utomhuspedagogik
och upplevelsebaserat lärande samt lek och nyfikenhet, trygghet, språk,
barninflytande, empati och jämställdhet. Gå gärna in och läs mer på vår
hemsida www.guldgruvan.nu
I tjänsten som förskollärare i samråd med förskolechefen kan du bli ansvarig
för följande områden:
Ansvarig för förskolans handlingsplaner
Skolförberedande aktiviteter som t ex samarbetsförmåga, turtagning
osv...
Ansvara för Friluftsfrämjandets I ur och skur arbete
Föräldrainformation via veckobrev
Ansvarig för utvecklingssamtal med vårdnadshavare

Vi värdesätter särskilt ansvarstagande och ledaregenskaper och vill gärna se en
sökande som är intresserad av att bidra till att forma förskolans verksamhet.
Med en liten personal- och barngrupp ser vi gärna att alla i personalen deltar i
planering och utformning av verksamheten.
Det vi kan erbjuda dig är en förtrolig, flexibel och inspirerande arbetsmiljö med
mycket humor och omtanke samt ett engagerat arbetslag med stor möjlighet
att påverka!
Dessutom ingår pedagogiska måltider, arbetskläder, trivsel och
friskvårdsbidrag samt att vi stödjer kompetensutveckling i form av
föreläsningar och kurser.
Det är ett krav att behärska svenska språket i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Varaktighet, arbetstid: Heltid (100%)
Ersättning: Fast månadslön efter överenskommelse
Tillträde: 7:e Januari 2019 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: Sista dag att ansöka är 2018-12-21, men vi kommer att
intervjua löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt! I din ansökan vill
vi att du skriver ett personligt brev om dig själv, din tidigare
arbetslivserfarenhet och om varför du söker till oss. Vi vill också att du skickar
med ett CV. I samband med anställningen kommer sedvanlig registerkontroll
från belastningsregister att ske.
Låter det intressant men du vill veta lite mer? Gå in på vår hemsida
www.guldgruvan.nu och/eller ring förskolechef Lena dagtid på telefon 08-608
08 07
Vill du söka direkt? Maila din ansökan med CV och personligt brev till
ansokan@guldgruvan.nu
Kontakt: Lena Rolfarth tel 08-608 08 07
Företag: Föräldrakooperativet Gruvan Ek. För
Adress: Guldgruvan förskola
Tingsvägen 3
141 62 Huddinge

