Pædagog eller medhjælper søges til vores klubafdeling på
Lyngby private Skole
Er du uddannet pædagog eller medhjælper med erfaring indenfor klubområdet og børn der
går i 3.- 6. klasse, så har du en helt unik chance for at blive en del af vores fantastiske sted på
Lyngby private Skole.
Om jobbet
Vi søger en 30 timers klubmedarbejder, der vil være med til at gøre en god klub endnu bedre.
Arbejdstiden ligger hovedsageligt om eftermiddagen og enkelte aftener, men der vil også
være mulighed for at indgå i skoleregi i form af støtteopgaver for børn med behov for ekstra
voksenstøtte.
I vores klubafdeling er vi i gang med at udvikle et juniorklub koncept, som stadig er i
pilotprojektfasen. Dette skulle gerne munde ud i, at vi i fremtiden vil kunne tilbyde vores større
elever et sted, de kan være om aftenen. Du skal være med til at videreudvikle dette i samspil
med de øvrige medarbejdere.
Vi forventer af dig
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring indenfor klubområdet eller aldersgruppen.
Du er en kreativ person, der kan være med til at udvikle vores klub med spændende
aktiviteter.
Du har lyst til at indgå i et tæt og forpligtende fællesskab med dine kollegaer.
Du kan arbejde selvstændigt og deltage i planlægning, udførelse og evaluering af
pædagogiske aktiviteter.
Du er klar til at springe til i uforudsete situationer – og er ikke bange for at tage fat.
Du kan navigere i forskellige arenaer.

Dine egenskaber
•
•
•
•

Du har humor og gå-på-mod.
Du skaber nemt relationer og udviser stor gejst i dit arbejde.
Du har en anerkendende tilgang til børn og voksne.
Du er nærværende og engageret i arbejdet med børnegruppen.

Vi tilbyder dig
•
•
•
•
•
•

Et åbent, kreativt og anerkendende arbejdsmiljø sammen med dygtige, positive og
engagerede kollegaer, der stiller spørgsmål til deres egen og hinandens praksis.
Vi er en dynamisk personalegruppe, der spænder i alderen 21 - 61 år, hvor humor og
din mening er en vigtig del af hverdagen.
Vi har et miljø, hvor det vi planlægger, skal give mening i vores og børnenes hverdag.
Vi er en arbejdsplads, hvor der er plads til at afprøve nye ideer, og hvor det at stille
spørgsmål er positivt.
Vi er en socialt engageret personalegruppe, der sætter en stor værdi i at mødes i
dagligdagen samt mødes socialt efter arbejde.
Og ikke mindst en masse skønne børn.

Om os
Lyngby private Skoles SFO og klub er opdelt i to huse, hvor 0. klasse – 2. klasse er i det ene
hus, og 3. klasse - 6. klasse er i det andet. Begge afdelinger er beliggende på matriklen.
Lyngby private Skole er en tosporet privatskole med 480 elever fra 0. til 10. klasse.
Yderligere oplysninger om os kan findes på www.lyngby-private-skole.dk
Er du blevet nysgerrig, og kan du se dig selv som en del af vores SFO/klub, er du velkommen
til at henvende dig til leder af SFO & klubben, Gitte Lindeskov Hansen på tlf. 26278562.
Yderligere oplysninger:
Tiltrædelse: 1. feb. 2022 og gerne før.
Ansøgningsfrist: tors. 9/12 2021 kl. 12:00, som sendes til GC@lyngby-private-skole.dk
CV skal vedlægges ansøgningen
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 13/12
Løn- og ansættelsesforhold sker efter reglerne i gældende overenskomst for
pædagogstillinger på de frie skoler.
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