Bitehagen barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage som ligger i landlige omgivelser mellom Spikkestad
og Røyken. Barnehagen er veletablert med 60 barn og 14 ansatte. Stort uteområde og i nærheten av skogen. Vi
har egen minibuss og nær tilgang til tog og rutebuss. Barnehagen består av fire avdelinger, deriblant en friluftsog kulturavdeling. Barnehagens satsningsområder er lek og det er stort fokus på utefaget i barnehagehverdagen.

FAGARBEIDER / BARNEVEILEDER
Bitehagen barnehage søker etter deg som er leken og engasjert barne- og ungdomsarbeider/
barneveileder med fokus på barnet beste. Du har evne til å engasjere og motivere barn og
medarbeidere. Vi er opptatt av å gi barna gode hverdagsopplevelser som inneholder glede og latter.
Alle barna skal oppleve at de er betydningsfulle for den de er. Nå søker vi etter:
1) Fagarbeider/ barneveileder, 100 % fast stilling med et spesielt ansvar for barn med spesielle behov.
2) Barneveileder, 100 % vikariat i tidsrommet 31.07.2017 - 30.06.2018 på småbarnsavdeling.

Arbeidsoppgaver








Medansvar for barnet og barnegruppas utvikling.
Kunne organisere og ha oversikt over en barnegruppe.
Støtte enkeltbarnet og gi omsorg.
Ta initiativ og utføre praktiske arbeidsoppgaver knyttet til daglige gjøremål.
Samarbeide og kommunisere med foreldrene i tråd med barnehagens målsetting og planer.
Å være en aktiv deltaker i arbeidsteamet i barnehagen.
Medansvar i å utarbeide planer, gjennomføre og evaluere disse.

Kvalifikasjoner / Utdanningsnivå

 Det er ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller annen relevant utdanning.

Bitehagen barnehage er opptatt av å ha ansatte med variert kompetanse som bidrar til å utvikle
barnehagen videre.
 Arbeidserfaring fra barnehage er ønskelig.

Personlige egenskaper

 Ha en positiv innstilling til egenutvikling gjennom veiledning / opplæring og kurs.
 Ha gode norskkunnskaper.
 Helse til å utføre fysiske oppgaver som å gå på tur, løfte, oppholde seg på gulvet og ellers delta i lek







der barnet er.
Evne til å jobbe selvstendig, inneha gode samarbeidsevner og kunne jobbe tett på andre voksne.
Ha innlevelse og empati, og kunne bruke det relevant i samspill med barn.
Være nysgjerrig og initiativrik.
Liker å være ute – initiativtaker til å utvikle en uteprofil sammen med medarbeiderne.
Reflektert.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Språk

 Norsk
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Vi tilbyr








Et inkluderende og utviklingsorientert miljø.
Gode utviklingsmuligheter i henhold til Røyken kommunes kompetanseplan
Kort avstand til gode friluftsområder
Stabil personalgruppe
Relevante kurs
Konkurransedyktig lønn og tariffavtale med PBL
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt og gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Søknad sendes pr post eller epost (barnehagen@bitehagen.no) snarest.
Ta kontakt med daglig leder, Hilde Strøm 957 48 975, for nærmere opplysninger om stillingen. Ta en
titt på hjemmesiden for mer informasjon om Bitehagen barnehage.
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