
 

 

 

Pædagogmedhjælper 37 timer til NaturMusen i Grønbjerg 

Vi søger en pædagogmedhjælper til NaturMusen (børnehaveafdelingen). Stillingen er en fastansættelse på 

37 timer med start til 1. februar 2018. 

Stillingen er en udviklingsstilling, hvilke vil sige en stilling, hvor vi forventer, at du senere hen vil sigte efter 

en uddannelse eventuelt inden for det pædagogiske felt. 

• NaturMusen er en integreret vuggestue, børnehave og SFO med nær tilknytning til Grønbjerg 

Friskole, som har rødder i Grundtvig og Kold’s tanker. Samarbejdet på tværs af børnehaven og 

skolen vægtes højt. 

 

Børnehaven har pt. 26 børn og SFO’en har 35 børn. Der er pt. 7 børn indskrevet i vuggestuen. 

Børnehaven har Natur og Musik som hjørnesten i det pædagogiske arbejde; deraf navnet NaturMusen. 

NaturMusen er et dynamisk hus i udvikling, der tillægger fællesskab, trivsel og tryghed stor værdi. 

Skovdage, bevægelse, udfordrende aktiviteter og yoga, er en stor del af vores hverdag. 

Vi har egen bus, med mulighed for at tage på udflugter til skov, by og hav, hvilket vi ofte benytter os af. 

 

•  Vi søger en stabil, omsorgsfuld og pålidelig medarbejder, der brænder for arbejdet med børn i 

alderen 3 - 6 år. 

• Du skal være en positiv, glad og nysgerrig person, der vil være med til at sætte sit præg på 

NaturMusen. 

• For at være her skal du være dynamisk, ungdommelig og en, der har lyst til at lege med børn. 

• Du skal kunne overskue en stor børneflok og bevare roen i pressede situationer 

• Omstillingsparathed er et must, da hverdagen ofte kan være uforudsigeligt. 

• Som medhjælper i NaturMusen vil du gradvist få større ansvar for aktiviteter, beskrivelser af børn 

og forældrekontakt. 

 

Ansøgningen samt relevante oplysninger skal sendes til info@naturmusen.dk hvor emnefeltet skal 

indeholde ordet ”ansøgning”. 

Ansøgningsfristen er mandag den 2. januar 2018 kl. 12.00! 

Der vil være ansættelsessamtaler i uge 3. 

 

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiderne www.naturmusen.dk eller www.groenbjerg-friskole.dk 

Kontakt Afdelingsleder Klaus Wolff på 29 80 16 37 el. skoleleder Niels Henrik Larsen på 41 41 86 25 
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