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 frilufts- og kulturavdeling. Barnehagens satsningsområder er lek.
Bitehagen barnehage scorer best av alle barnehager i Røyken kommune (UDIRs foreldreundersøkelse
2017).

BARNEHAGELÆRER SOM SETTER SPOR
Vi søker:
Barnehagelærer/pedagogisk leder, 100 % vikariat med mulighet for forlengelse.
Tidsrom;
1. august 2018 – 30. juni 2019

Er du en engasjert pedagog med stor interesse for leken og hvor de små
hverdagsopplevelsene står i fokus? Da vil du trives hos oss!
Vi er opptatt av å gi barna i Bitehagen barnehage den beste starten på livet. Gjennom leken
med engasjerte og tilstedeværende voksne vil vi være med på å gi barna trygghet
tilknytning, glede og nysgjerrighet. Vi vil oppleve og dele mestringsopplevelsene sammen
med barna og foreldrene. Sammen er vi med på å fremme god psykisk og fysisk helse for alle
barna i barnehagen. Ved å bruke naturen opplever barna mestring på sitt nivå som igjen
bygger god selvfølelse.

«Alle barna skal oppleve at de er betydningsfulle for den de er.»
Vi har en flott og engasjert foreldregruppe og vi får god score i blant annet
foreldreundersøkelser, det er vi selvsagt stolte av!
Ønsker du å være med å sette spor og gi barna den beste starten på livet, så bli pedagog hos
oss!
Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.
Vi kan tilby:
 En barnehage med gode utviklingsmuligheter
 Stor handlingsfrihet
 Egen minibuss
 Flotte turmuligheter
 Utvikling i et lederteam med fem andre barnehagelærere
 Stabil personalgruppe
 Faglige utfordringer
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Pedagogisk nettverk med flere barnehager
Relevante kurs
Konkurransedyktig lønn og tariffavtale med PBL
IA bedrift
Helseforsikring

Stillingen krever barnehagelærerutdanning og utdanningen må være godkjent i Norge. Har
du småbarnspedagogikk er det et pluss. Personlig egnethet vil bli vektlagt og gyldig
politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Søknad sendes pr post eller epost (barnehagen@bitehagen.no) innen 15.04.18
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.

Bitehagen Barnehage SA, Bitehagen 10 B, 3440 Røyken
Tlf: 31 29 04 88 E-post: barnehagen@bitehagen.no
www.bitehagenbarnehage.no
Org.nr: 981 142 160

