SØGER

Virksomhedsinstitutionsleder til daginstitutionen MiniGiro på 37 timer pr. 1-6-17.

MiniGiro, som er selvejende, er et hus med ca. 60 børn fra 0 - 6 år fordelt på 2 vuggestue- og 2
børnehavegrupper. Vi drives i samarbejde mellem Danske Bank og Høje-Taastrup kommune.
Vi er beliggende 2 minutters gang fra Høje-Taastrup station.
Åbningstiden er p.t. kl. 5,45 - 20,15, fredag dog til kl. 20,05.
Vi søger en ny leder, da vores nuværende leder gennem 27 år har valgt at gå på efterløn.
Vi har: - En selvstændig institution, som ikke er en del af et område.
- Et lyst og venligt hus med god plads, værksted, alrum / motorikrum med mange aktivitets
muligheder og en stor legeplads.
- Udvidet åbningstid.
- Åbent på lukkedage.
- God normering, p.t. 19 medarbejdere både mænd og kvinder.
- Studerende fra UCC.
- Ca. 70 % økologisk kost for vuggestuebørnene.
- Har frokostordning for børnehavebørnene.
Du får: - En stilling, hvor du varetager både den strategiske, personalemæssige, økonomiske,
administrative og faglige ledelse.
- Et administrativt samarbejde med Høje-Taastrup kommune.
- 3 ugers overlap med afgående leder.
- Mulighed for et tæt samarbejde med en erfaren pædagog med særlige beføjelser – tidligere
pædagogisk afdelingsleder.
- En stabil, fleksibel og engageret personalegruppe, der vægter faglighed og humor i dagligdagen.
- Mulighed for at være med til at arbejde med vores institutionskultur, hvor værdier er vigtigere end
regler.
- Et åbent hus, hvor børnene kan etablere venskaber på tværs af stuer, alder og køn, og hvor
personalet samarbejder om at skabe de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Hvor
planlægningen tager afsæt i legen som en vigtig del af barnets liv.
Du er : - Pædagogisk uddannet med ledererfaring og har en ledelsesuddannelse.
- Faglig bevidst og har visioner for det gode børneliv.
- Faglig ambitiøs, har situationsfornemmelse og leder i kraft af dine personlige kompetencer.
- Inspirerende og kommer med ny inspiration, samtidig med at du udviser respekt for vores
traditioner.
- Udviklingsorienteret både pædagogisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt.
- Kendetegnet ved en høj faglighed, høj grad af gennemsigtighed samt højt informationsniveau.
- God til at kommunikere med både børn, personale, forældre og bestyrelse.
- I stand til at sætte dialog, medindflydelse og demokrati i højsædet.
- Glad, humoristisk og leder via begejstring og engagement.
Løn og øvrige ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.minigiro.htk.dk
For yderligere oplysninger kan du ringe til pædagog med særlige beføjelser Anne Dorthe Wallbohm på
tlf. 4352 9688 eller 4335 3475.
Vores adresse er Daginstitutionen MiniGiro, Girostrøget 1, 2630 Taastrup.
Ansættelsessamtalerne afholdes lørdag d. 18-3-17.
Stillingen skal søges via www.htk.dk eller www.jobnet.dk
Ansøgningsfristen er senest tirsdag d. 7-3-17.

