Stærk pædagogisk leder til Børnehuset Frijsenborgvej
En god børnehave skal omstruktureres til en endnu bedre integreret institution. Vi søger en stærk og
tillidsskabende pædagogisk leder, der kan skabe faglig retning og sammenhængskraft, så både børn,
forældre og personale er trygge, tillidsfulde og tilfredse.
Om jobbet:
Som pædagogisk leder skal du fra dag et sætte dig i spidsen for arbejdet med at føre Børnehaven
Frijsenborgvej igennem en omstrukturering, så den bliver en integreret institution med to vuggestue- og to
børnehavegrupper.
Du skal sikre en klar, pædagogisk linje, skabe tillid og tilfredshed i forældregruppen - og trivsel blandt
medarbejderne. Du er en sikker rollemodel og kulturbærer, der inspirerer i hverdagen og samtidig har det
store overblik over drift, budgetter, læreplaner, personaleledelse og arbejdsmiljø.
Her kan du eventuelt linke til en personprofil.
Din profil:
•

•

•

Du har overblik: Du er ambitiøs, visionær og handlekraftig. Du tager styringen, evner at prioritere
din tid – og er i stand til at stå fast på beslutninger og følge op. Du får det maksimale ud af de
økonomiske rammer, der til enhver tid er gældende.
Du er en stærk leder: Du er fagligt velfunderet og en god sparringspartner for andre. Du er synlig i
hverdagen, går gerne forrest og kommunikerer tydeligt og anerkendende. Det er ikke et krav, at du
har ledererfaring i forvejen, men du skal have vilje og lyst til ledelse.
Du skaber sammenhæng: Børnehuset Frijsenborgvej er en velfungerende del af Risskov Dagtilbud,
og du skal sikre sammenhæng mellem de overordnede indsatsområder og din egen afdeling. Du
bidrager aktivt til en kultur, hvor vi støtter hinanden i at være bedre ledere – og derfor både giver
og modtager konstruktiv feedback.

Derfor skal du vælge os:
Børnehuset Frijsenborg er en velfungerende institution med dygtige medarbejdere, der arbejder med
pædagogiske temaer såsom natur, kultur, krop og sprog – og prioriterer at få børnene med ud at opdage
verden. De er klar til den nye udfordring og glæder sig til samarbejdet med en ny leder, der lytter og
inddrager. Du kan komme til at sætte dit positive præg på husets fremtid, så Frijsenborgvej fortsætter med
at være et attraktivt valg for forældre og børn i området.
Løn og ansættelsesvilkår:
Fast stilling på fuld tid. På sigt bliver opgaven på fuld ledelsestid, men i starten får du også børnetid. Løn i
henhold til gældende overenskomst. Vi håber, du kan tiltræde 1. oktober 2018.
Ansøgning:
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Børn og Unge i hænde senest søndag den 12.
august 2018. Find link til den elektroniske ansøgning på aarhus.dk/job Der medvirker HR-konsulent ved
ansættelsen, og der vil blive brugt færdighedstest og personlighedstest. Samtalerunder og tests vil finde
sted i anden halvdel af august.

Om os:
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder
hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og
skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed
for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

