Barnskötare sökes till Kafjärdens förskola
Vi söker dig som vill arbeta på en liten enhet och utveckla vår
förskola tillsammans med oss.
Arbetsplatsen
Eskilstuna kommun är en levande kommun med stora grönområden och en
levande landsbygd. När man lämnar Eskilstuna och tar sig en mil utanför stadskärnan så
kommer man till lugnet på landet och natursköna Kjula. Förskolan är relativt nybyggd
med modern, utvecklande och spännande ute- och innemiljö som riktar sig till en liten
barngrupp på 20-25 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på två avdelningar och leds av förskolechef,
förskollärare, två barnskötare och kokerska.
Förskolan är KRAV- och Grön Flagg-certifierad
Välkommen till en spännande arbetsplats!

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig med behörighet och/eller erfarenhet som barnskötare. Du är en positiv och
trygg förebild, samt förmedlar ett positivt och sunt förhållningssätt.
Vi på Kafjärdens förskola erbjuder dig ett stimulerande och omväxlade arbete och utgår ifrån
läroplanen när vi planerar vår verksamhet
.

Kvalifikationer
Du innehar relevant utbildning och/eller erfarenhet. Vi ser positivt på att du har erfarenhet av att
arbeta som barnskötare inom förskola. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift
och det är meriterande med goda IT-kunskaper.
Förskolans arbetstider är ca 06:15-17:30. Du ska både kunna öppna och stänga förskolan, utifrån
ett rullande schema. Kvällsmöten och aktiviteter förekommer minst 2 gånger/månad.

Vi tror även att du som söker jobbet:
 är bra på att förhålla sig till nya situationer
 är intresserad av bedriva undervisning för barn på ett lekfullt sätt
 är tydlig och strukturerad samtidigt som du är ödmjuk
 är flexibel och kan ta tag i alla förekommande arbetsuppgifter
 planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med utgångspunkt i läroplanen
 är intresserad av att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling med hjälp av
dokumentation
Övrigt
Då det är begränsade möjligheter att ta sig till förskolan med allmänna
kommunikationsmedel så vill vi att du har körkort B och tillgång till bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Lön
Månadslön, individuell lönesättning.

Omfattning
Heltid

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning

Tillträde
20190114

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2019-01-13
Vi gör löpande urval så vänta inte med din ansökan!
Vi tar emot ansökan via e-post: forskolechef@kafjarden.se

Kontaktperson
Eija Kontio
förskolechef
Telefon 073-268 08 00
forskolechef@kafjarden.se
www.kafjarden.se
Enligt Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur
polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Kopia på erhållet registerutdrag lämnas till arbetsgivaren vid eventuell anställning.

