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Pædagog medhjælper til privat vuggestue søges.....
Vil du være med til at skabe stjernestunder for vores børn?
Mejsereden søger pr. 1. februar 2022 en pædagogmedhjælper på 32 timer (men vi venter gerne på
den rigtige). Mejsereden er en forholdsvis nystartet privatejet vuggestue, beliggende i ”den
forhenværende flygtningelandsby” i Grenå. Vi har 24 børn i total nyrenoverede lokaler. Vuggestuen
åbnede 1/5-21.
Vi ønsker at Mejsereden skal være kendt for hjemlighed og hyggelige rammer. Et sted hvor den
gode og tætte relation mellem børn, personale og forældre er udgangspunktet for vores arbejde. En
vuggestue hvor omsorg, nærvær, tryghed og anerkendelse er grundlæggende værdier.
Vi ønsker os først og fremmest en kollega, der brænder for at arbejde med vuggestuebørn.
Derudover forventer vi:
At du har humor, engagement og møder glad på arbejde.
At du er nærværende og omsorgsfuld i dit arbejde med børnene.
At du kan skabe tryghed i forældresamarbejdet.
At du er loyal overfor fælles beslutninger og er en god og hjælpsom kollega.
At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt fungere godt på en stue og i hele personalegruppen.
At du er omstillingsparat.
At du vægter og bidrager til et godt og positivt arbejdsmiljø
Vi forventer at du er initiativrig, fleksibel og åben overfor en foranderlig hverdag.
En stue består af 12 børn, 2 pædagoger eller1 pædagog + 1 pædagogisk assistent og 1 medhjælper.
Hvem er vi i Mejsereden:
Vi er en nystartet vuggestue
Vi vægter omsorg og tryghed højt
Vi vægter relationerne os alle imellem
Vi er nærværende og møder barnet der, hvor det er og i børnehøjde
Vi er lyttende og imødekommende voksne, som ser og følger barnets initiativer
Vi kan rumme barnet og vi går foran og viser vejen
Vi elsker sang og musik
Vi vægter det gode og tætte forældresamarbejde
Vi vægter det gode personalesamarbejde med åbenhed og dialog
Vi kan tilbyde:
En vuggestue med et hjemligt miljø med masser af plads både inde og ude
Medbestemmelse og indflydelse på husets udvikling
Skønne børn
Engagerede kollegaer
Tæt samarbejde kolleger/forældre
En lille institution i udvikling
For spørgsmål angående stillingen kan der rettes henvendelse til pædagogisk leder Maria Rønholt
Thulstrup på 54 33 26 01 eller til ejer Lars Nielsen på 40 52 75 21.
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Ansøgningen, samt CV og udtalelser sendes til info@mejsereden.dk
Ansøgningsfrist 17/1-21
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3 / 4 .
Vi glæder os til at høre fra dig og du er velkommen til at komme forbi vuggestuen på et kort besøg,
inden du sender din ansøgning. Du skal dog ringe inden og aftale tidspunkt på 54 33 26 01.

