Ledige stillinger
Misjonshusets barnehage er en privat barnehage som ligger sentralt i Hunndalen, Gjøvik. Vi
har utvidet praktisering av den kristne formålsparagrafen, og samarbeider med barnehagene i
Norsk Luthersk Misjonssamband. Fra høsten -22 har vi 35 barn fordelt på 2 avdelinger.
Barnehagen er 45 år og har gode lokaler og utearealer. Mange av barna våre er to språklige og
vi har egen språkveileder i barnehagen. Gjennom barnehagens fokusområder ønsker vi å legge
til rette for gode leke- og læringsmiljøer preget av omsorg, medfølelse, glede og humor.
Visjonen vår er «sammen om å sette verdifulle spor».
Barnehagens fokusområder:
•
•
•

Trivsel og trygghet
Kristent innhold
Natur og friluftsliv

Vi utlyser 2 stillinger for barnehageåret 2022-2023:
•
•
•

Barnehagelærer,
100 % midlertidig
1 år
Assistent
100 % ekstra resurs, tilrettelegging 1 år
Mulighet for forlengelse av begge stillingene

Vi søker personer som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser barndommens egenverdi og som liker å leke
Liker å være ute til alle årstider
Aktivt løfter fram barnehagens tre satsningsområder
Ser hvert enkelt barn for den det er
Kan undre seg sammen med barna
Som ser verdien av et tett og godt foreldresamarbeid
Er faglig engasjert, fleksibel og åpen for egenutvikling
Positive og løsningorienterte
Har gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig jfr. Barnehageloven §18

Vår nye Barnehagelærer:
•
•
•
•
•

Har godkjent barnehagelærerutdanning
Har gode samarbeids- og lederegenskaper
Har gode evner til å planlegge og jobbe strukturert
Er interessert i språkutvikling hos flerspråklige.
Trives å jobbe i et rikt mangfold

Vår nye Assistent:
•
•
•
•
•

Ser muligheter framfor begrensinger
Er god på å oppdage og ta tak i de små framskrittene
Trives med å få fram det beste i enkeltbarn og barnegruppa
Har evne til å jobbe strukturert og se hvor «skal jeg være nå»
Har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team

Vi kan tilby:
•
•
•

Lønn, pensjon og forsikring etter Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
regulativer.
Jobbe i en relativt liten barnehage med et spennende mangfold
Allsidig arbeidsmiljø med mulighet for vekst og utvikling

Politiattest må fremlegges før tiltredelse
Både menn og kvinner oppfordres til å søke!
Kort søknad med CV og referanse(r) til misjonshuset.bhg@nlmbhg.no.
Søknadsfrist snarest
Tiltredelse: 1. august 2022 eller etter avtale.
Spørsmål rundt stillingene rettes til daglig leder Torill Kjeldsen, telefon 61174230 eller
91606530

