Harlev Dagpleje søger ny dagplejer
Om jobbet:
I Harlev har vi en velfungerende dagpleje med 10 topengagerede dagplejere, der alle sætter
fagligheden højt. Vi har stor efterspørgsel på vores dagpleje, da mange forældre sætter pris på
den ro, stabilitet og de nære rammer dagplejen kan tilbyde.
Som dagplejer åbner du dit hjem for 4 børn og deres forældre. Dit hjem bliver en
arbejdsplads, hvor du har høj grad af medbestemmelse og gode muligheder for at sætte præg
på din arbejdsdag. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af
ansvarlighed.
Din familie skal være positivt indstillet i forhold til at hjemmet bliver dagplejehjem.

Din profil:
Vi søger en dagplejer, der har erfaring med børn i alderen 0-3 år og kam støtte børnene i
deres udvikling:
•

Er en omsorgsfuld og engageret person med kendskab til og forståelse for børns
udvikling og behov

•

Er god til at skabe udviklende og trygge relationer samt være nærværende og
reflekterende i arbejdet med børn

•

Har børnevenlige rammer ude og inde

•

Giver børnene en sund og varieret kost i henhold til kommunens kostpolitik

•

Er fysisk robust og har et positivt livssyn

•

Har gode kommunikative evner i forhold til at vejlede og samskabe med forældrene

•

Kan skabe en hverdag, hvor børnene får gode udfoldelsesmuligheder, både fysisk og
psykisk

•

Er fleksibel og har gode samarbejdsevner

Dagplejen er en del af Harlev Dagtilbud, vi har legestue i klubhuset bag skolen, og vi
samarbejder tæt med de øvrige afdelinger i dagtilbuddet.
Vi arbejder med læreplaner både i dagligdagen i dagplejehjemmet og når vi mødes i
legestuegrupperne.
Herudover har vi stort fokus på faglig udvikling blandt andet gennem fælles kursus- og
udviklingsforløb.
Derfor skal du vælge os:
Du vil blive en del af en arbejdsplads med stor mulighed for personlig og faglig udvikling samt
få et varieret job med
•

Gode engagerede kollegaer og fællesskab i og på tværs af legestuegrupperne

•

Støtte, faglig vejledning og inspiration af dagplejepædagog, som følger børnenes
udvikling

•

Supervision og sparring sammen med kollegaer i legestuegruppen

•

4 personalemøder om året samt en faglig eftermiddag
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•

Ugentlig arbejdstid på 48 timer

•

7 fridage om året udover de 6 ugers ferie

•

Mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje

•

Lån af legetøj og inventar

•

Et introduktionskursus

•

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med FOA og KL

•

Udover det personlige fradrag er der et skattefradrag på 57% til dækning af bl. a. kost
til børnene og slitage på hjemmet

Hvis du vil vide mere:
Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om jobbet som dagplejer, er du meget
velkommen til at kontakte pædagogisk leder Helle Gudsø på tlf. 29204018.
Helle kommer også gerne på besøg i dit hjem til en uforpligtende snak om jobbet og en
vurdering af, om det er muligt at være dagplejer i dit hjem.
Et indblik i Harlev Dagpleje kan desuden fås ved at besøge vores hjemmeside
www.harlevdagpleje.dk
Ansøgning:
Send gerne en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og dine refleksioner over jobbet.
Der vil blive holdt samtaler løbende og efter behov.
Om os:
Harlev Dagpleje består af 10 dygtige, aktive og fagligt bevidste dagplejere. Dagplejerne er delt
op i 2 legestuegrupper, men med et tæt samarbejde grupperne i mellem. Arbejdsmiljøet er
præget af god energi, en munter tone samt en lyst til at være i udvikling og skabe den bedste
start på livet for dagplejebørnene.
Desuden er der fælles ledelse med en børnehave, som vi derfor også har et tæt samarbejde
med.
Harlev Dagtilbud består af 6 afdelinger: 1 dagpleje afdeling,1 børnehave, 3 0-6 års
institutioner, samt 1 vuggestue. Udover at være tilknyttet dagplejeafdelingen, bliver du en del
af en fælles personalegruppe for hele dagtilbuddet, hvor vi fortløbende arbejder på at styrke
sammenhængskraften på tværs af afdelingerne. I dagtilbuddet ønsker vi en dagligdag, der er
kendetegnet ved nærvær, glæde og tid til leg, udvikling og læring.
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