VIKARIAT 75% kök och städtjänst under tiden: 20210823-20221231
UGGLANS FÖRSKOLA I VIMMERBY PASTORAT
OM FÖRSKOLAN:
Förskolan Ugglan är en centralt belägen liten förskola. 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 fritidshem och dess personal.

Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom kök/restaurang. Du planerar arbetet, är självständig
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. Tjänsten inkluderar städ
25% och kökstjänst 50% med ansvarsområde för Förskolan Ugglan i Vimmerby Pastorat. Du
ingår i ett arbetslag om 4 husmödrar. Ni strukturerar upp arbetet tillsammans och gör upp
schema. Du ansvarar för planering och matlagning till vår Förskola samt under lov även till
vårt Fritidshem
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad inom kök/restaurang eller som har motsvarande utbildning med
inriktning kök och har god kännedom om EKP. Vi vill ha dig som är engagerad och genuint
intresserad av matlagning, hållbar utveckling och att ge barnen en näringsrik och varierad
kost i ett samarbete med pedagoger och barn. Du har kunskap om specialkost och
matallergier av olika slag. Vi ser att du som söker är medlem i Svenska kyrkan och delar dess
grundläggande värderingar.

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan nu innehållande meritförteckning och personpresentation då
urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt: Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och
marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare,
rekryteringssajter och liknande.
Tillträde: 23 augusti 2021 eller efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2021
Vi tillämpar provanställning

Fackligt ombud: Kommunal Gunilla Svensson 0492-69783,
gunilla.i.svensson@svenskakyrkan.se
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Lina Sager på 072-2478877,
Mailadress: lina.sager@svenskakyrkan.se
Ansökan skickas till:
Vimmerby Pastorat
Lina Sager
Kungsgatan 2, 598 35 Vimmerby

