Välkommen att söka vårt vikariat till tjänsten som

Förskollärare 75- 100%
Vimmerby pastorats förskola ligger centralt belägen och är en liten förskola med en
avdelning, vi har egen kokerska och värnar om en familjär känsla med barnet och dess
tankar i fokus. Våra värdeord leder oss i vårt arbete från individ till grupp och ska
genomsyra verksamhetens arbete. Vi inspireras av Reggio Emilia i vårt pedagogiska arbete.
Vi söker dig som har förskollärarutbildning med legitimation eller likvärdig utbildning och
erfarenhet av arbete på förskola. Du välkomnas till ett arbetslag där vi lägger stort fokus
på våra värdeord
Trygghet -att alla ska känna sig trygga, liten som stor
Gemenskap- alla ska känna sig välkomna, tillsammans lär vi oss
Glädje- I glädje sker lärande, när vi har roligt lär vi oss
Vi är ett litet arbetslag där alla roller är lika viktiga oavsett vilka uppdrag vi har. Barnens
tankar och reflektioner ligger till grund för vårt arbete framåt och vi vuxna är lyhörda för att
vägar framåt kan ändra riktning.
Förskolan arbetar i teman och projekt. Just nu är vårt fokus Hållbar utveckling och då arbetar
barnen i olika projekt allt utifrån hur vi behandlar varandra och visar respekt för vår miljö
och det vi har omkring oss till det vi får att äta på bordet.
Vimmerby pastorat erbjuder årliga utbildningar inom professionen där behov finns för
arbetslaget. Personalen erbjuds också friskvårdsbidrag.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har förskollärarutbildning med legitimation eller likvärdig utbildning
och erfarenhet av arbete på förskola. Erfarenhet av Reggio Emiliapedagogik är ett plus.
Vi ser att du som söker är medlem i Svenska kyrkan och delar dess grundläggande
värderingar.
Befattning: Förskollärare/ pedagog
Anställningsform: Vikariat 1 februari 2023- 1 feb 2024, ev längre
Tjänstgöringsgrad: 75-100 % enligt överenskommelse
Placeringsort: Vimmerby

Arbetstider: Enligt schema, dagtid

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: 1 februari 2023
Sista ansökningsdag: 15 december 2022
Vi tillämpar provanställning
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Lina Sager
Mailadress: lina.sager@svenskakyrkan.se
Mobilnummer: 072-2478877 kan nås måndagar 7,30-16,30 och torsdag 10-11,30

Märk Ansökan med Förskolan och skicka till:
Vimmerby Pastorat
Kungsgatan 2
598 35 Vimmerby
E-post: vimmerby.pastorat@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud: Kommunal Gunilla Svensson 073-093 73 24,
gunilla.i.svensson@svenskakyrkan.se

