
 
Förskollärare 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. Kafjärdens förskola är nybyggd 

med modern, utvecklande och spännande ute- och innemiljö som riktar sig till en liten 

barngrupp på 20-22 barn i åldrarna 1-5 år och leds av förskolechef, förskollärare, 

barnskötare och kock. 

Välkommen till en spännande arbetsplats! 

 

Arbetsbeskrivning 
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar 

och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du utgår 

ifrån läroplanen när du väljer metod och innehåll samtidigt som du utgår ifrån varje barns tidigare 

erfarenheter och förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du är 

engagerad, entusiastisk, ansvarstagande och villig att driva både din egen och förskolans 

utveckling framåt. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för 

individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor.  

 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som: 

- är behörig förskollärare.  

- har grundläggande IT-kunskaper 

- är medlem i svenska kyrkan 

- kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. .  

 

Övrigt 

Körkort erfordras samt tillgång till bil. 

 

Välkommen med din ansökan! 

 

Lön 
Månadslön, individuell lönesättning. 

Omfattning 
Heltid  

Anställning 
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning 

Tillträde 
 2016 -05-30  

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2016-04-15 



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. 
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