Vi söker Vikarie till förskolan Ugglan
UGGLANS FÖRSKOLA I VIMMERBY PASTORAT
Befattning: Förskollärare/barnskötare
Anställningsform: Vikariat tidsbestämt, Höstterminen 2021 med ev. förlängning
Tjänstgöringsgrad: 78% ev. mer
Placeringsort: Vimmerby
Arbetstider: Enligt schema, dagtid
Förskolan Ugglan är en centralt belägen liten förskola. Du kommer att ingå i ett arbetslag om 3
pedagoger. Den lilla barngruppen med målet att se och bekräfta varje barn varje dag. God omsorg,
utveckling och lärande är något vi strävar efter och utmanar oss själva med. Förskolan står för
Trygghet, Gemenskap och Glädje vilket vi vill ska genomsyra förskolans värderingar och
verksamhetens arbete. Vi arbetar med fokus på Hållbar utveckling från individ till organisationsnivå
och vill att det ska var en röd tråd i vårt arbete framåt. Vi är en liten enhet med ett nära samarbete
med pastoratets fritids och dess personal.

Vem Är du?
Vi söker dig som har pedagogisk utbildning som Barnskötare/ Förskollärare eller likvärdig erfarenhet.
Du ingår i ett arbetslag med 2 förskollärare och barnskötare och arbetar efter vårt pedagogiska
förhållningssätt och uppsatta mål. Du är flexibel och lyhörd i ditt arbete, kan samarbeta och har lätt för
att skapa goda relationer både med arbetskollegor, barn och med föräldrar. Du är strukturerad och
självgående. Tar initiativ och är ansvarsfull.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare/förskollärare eller som har motsvarande utbildning eller
erfarenhet med inriktning förskola/fritidshem.
Vi ser att du som söker är medlem i Svenska kyrkan och delar dess grundläggande värderingar.
Vi ser fram emot din ansökan!
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan nu

övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tillträde: vid behov eller efter överenskommelse. Vid frågor gällande tjänsten kontakta Lina Sager på
072-2478877
Ansökan skickas till:

Vimmerby Pastorat
Lina Sager
Kungsgatan 2, 598 35 Vimmerby
Mobil: 072-2478877
Eller mail: lina.sager@svenskakyrkan.se
Varmt välkommen med din ansökan!

